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Anotace 

 

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci a zabývá se mapováním 

dochovaných celokovových mosazných vazeb ve sbírkách institucí České 

republiky. V rámci badatelské činnosti se nám podařilo zachytit celkem 147 

těchto výjimečných vazeb, v rozmezí období konce 18. století až 20. let 20. 

století. Byly zpracovány knihy z 18 sbírkotvorných organizací. Sbírky jediných 

dvou institucí, a to Uměleckoprůmyslového muzeu v Praze a Muzea Chodska 

v Domažlicích nemohly být z důvodu probíhajících stavebních prací 

prozkoumány. 

Vedle základního zmapování a detailního popsání prozkoumaných vazeb se 

práce věnuje vývoji uměleckého zpracování (kovotepeckého a ryteckého), 

výzdobě a ikonografii těchto vazeb. V práci též představujeme možné inspirační 

zdroje z jiných umělecko-řemeslných výtvorů lidové kultury. O autorech 

celokovových mosazných vazeb se zmiňujeme v jejím závěru. 

Vzhledem k rozsáhlosti bude práce rozdělená na tři oddíly: samotný text 

diplomové práce, katalog celokovových vazeb a katalog ornamentů.  
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Annotation 

 

 The thesis builds on my bachelor thesis and deals with mapping of all-brass 

metal bonds that survived till present day in collections of various institutions of 

Czech Republic. As part of my research work, I managed to capture a total of 147 

of these special bonds that dates from the end of 18th century till the 20’s of 

20th century. In total I processed books from 18 different organizations. The only 

two institutions which collections I couldn’t explore due to ongoing construction 

work were Průmyslové muzeum in Prague and Muzeum Chodska in Domažlice. 

 In addition to basic mapping and a detailed description of the bonds the thesis 

explores the development of art processing (ironmongery and engraving), 

decoration and iconography of these bonds. I also present possible sources of 

inspiration from other creations of folk culture. I mention the authors of the all-

metal brass bonds and the end of my thesis. Due to the complexity and the 

length of the thesis I decided to split it into 3 parts: Text of the thesis, Catalogue 

of all-metal brass bonds and Catalogue of ornaments. 
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1. ÚVOD  

 
  V diplomové práci se věnujeme celokovovým vazbám. Navazujeme na 

předešlé badání a výsledky, které jsme popsali v bakalářské práci1, kde jsme základně 

zpracovali typologii celokovových vazeb, shrnuli informace o sponách a typech 

hřbetů. Pouze okrajově jsme se však dotkli ornamentální výzdoby. Závěr bakalářské 

práce je věnován modlitebním knihám – „Nebeklíčům“, u kterých se tento typ vazby 

objevuje nejčastěji.  

   V diplomové práci nejenom sumarizujeme dosavadní badatelské výsledky, ale 

přinášíme nově vybádané informace a podstatná zjištění z dějin celokovových vazeb. 

  Hlavní náplní práce v terénu bylo zmapovat dochované celokovové vazby 

v muzeích, galeriích, archivech a dalších sbírkotvorných institucích2 na území Jižních 

Čech. U každého z prozkoumaných objektů došlo k jeho písemné a fotografické 

dokumentaci.  

  Dále se práce systematicky zaobírá ikonografií výzdoby a jejím zdrojem 

inspirace. Ornamenty z mosazných ploten celokovových vazeb byly překreslovány 

v barevném rozlišení, tak aby byla pasířská výzdoba zřetelná. Překreslení bylo 

provedeno ve třech barvách, které rozlišují  pozitivní a negativní reliéf a další 

výzdobu, provedenou formou perforace. Ornamentální výzdoba se na mosazných 

plotnách celokovových vazeb objevuje v nepřeberném množství variant. 

  Fotografická dokumentace všech prozkoumaných vazeb je ucelena do 

katalogu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vávrova, H.: Restaurování dvou historických tisků s mosaznými celokovovými vazbami. Rukopis bakalářské 
práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2013. 
2 Seznam institucí s. 172 
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2. Celokovová mosazná vazba  

 
  K venkovskému světu patří lidová kultura jako fenomén, který zahrnuje 

širokou škálu hmotných i nehmotných projevů lidské činnosti. V jeho centru však 

nestojí věci, ale lidé, kteří se obklopují věcmi, do kterých můžeme zahrnout domy, 

keramiku, textil, nábytek a knihy. Raritou v lidové tvorbě na území Čech jsou 

celokovové vazby. Ty se začínají ke konci 18. století vyskytovat v Jižních Čechách. Tato 

kolébka nakonec zůstává jejich trvalým domovem. Jedná se o nádherné lidové vazby 

osmerkových a menších formátů modlitebních knih a tzv. „Nebeklíčů“. Celokovové 

mosazné lidové vazby těchto půvabných knížek jsou vzácným lidovým šperkem 

nevelké hmotné, ale vysoké umělecké hodnoty, a proto patří tak z toho důvodu 

k unikátům.  

  Vyskytovaly se v oblasti jihozápadních Čech – zejména na Blatech,3 ale známy 

jsou hlavně z okolí Vodňan, Netolic, Třeboně, méně již z Českých Budějovic, 

Horažďovic a Domažlic.4 Knihy často uvádí datum svatby, letopočet, iniciály nebo 

jména otce či majitelky knihy. Dárcem byl většinou otec či ženich nevěsty. Nosily se 

ve svátek do kostela či na poutě, jako doplněk ke svátečnímu oděvu, jímž byl kroj.5  

 

 

 

 

Obr. č. 1 
Obřadní kroj družičky, Blata, Jižní Čechy, 

kroj z 1. pol. 19. století.6 

Obr. č. 2 
Detail modlitební celokovové knihy.  

                                                 
3 STAŇKOVÁ, J.: Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska, Praha 1987, s. 145 
4 SOJKOVÁ, K: Kovové prvky v knižní vazbě, vývoj, výroba, restaurování a konzervace, Pardubice 2011, s 111 
5 STAŇKOVÁ, J.: Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska, Praha 1987, s. 145  
6 LANGHAMMEROVÁ, J.:  Lidové z České Republiky, Lidové noviny 2001, s. 97 
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Obr. č. 3 
Žena ve svátečním kroji s Dráchov, Blata, 

Jižní Čechy z rok 1913.7 

Obr. č. 4 
Vyobrazení ženy z Němčic, v Litomyšlském 

kroji s modlitební knihou v ruce.8 

  

Obr. č. 5 
Žena z Blatska. 

Žena držící v ruce knihu v celokovové 
vazbě.9, 10 

Obr. č. 6 
Ženich a nevěsta v kozáckých krojích, žena 

drží v ruce celokovovou vazbu.11 

 

                                                 
7 ŠOTKOVÁ, B.: Kroj Plzeňský 1 – Naše lidové kroje, jejich vzory, střihy a zpracování. Vyšehrad Praha 1951 
8 HOLUBOVÁ, M.: „Duchovní pokládek duše křesťanské“ aneb co vyprávějí rukopisné modlitební knižky 18. a 19. 
Století Kuděj 2, 2001 s. 39. Jedná se o vyobrazení ženy z Němčic, v Litomyšlském kroji, s modlitební knihou 
v ruce. 
9 ZÍBRT, Č.: Český lid – sborník – věnováno studiu lidu českého, v Čechách, na Moravě ve Slezsku a na Slovensku. 
Praha 1900 s. 49 
10 Encyklopedie Československé mládeže. Kniha III. Sešit 4. Praha 1931 s. 210 
11 Encyklopedie Československé mládeže. Kniha III. Sešit 4. Praha 1931 s. 212 
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Obr. č. 7 
Desky modlitební knihy, mosazný plech a barevné kameny, 1842 Muzeum 

v Domažlicích.12 

 

Obr. č. 8 
Zdobené mosazné desky modlitební knihy.13  

                                                 
12 ŠOUREK, K.: Lidové umění v Čechách a na Moravě, Praha s. 60 
13 Československá vlastivěda díl III Lidová kultura s. 100 Orbis Praha 1968. 
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Obr. č. 9 
Jihočeská lidová vazba z roku 1847, vycházející ještě z pozdně rokokových tradic, 

tepaný a cizelovaný mosazný plech na dřevě.14 

 

Obr. č. 10 
Jihočeská lidová vazba. Mosazným plechem pobitá s barevnými kameny a tepanou 

výzdobou. Na přední desce Ukřižovaný Kristus, na zadní sv. Jan Nepomucký.15 

                                                 
14 BOHATCOVÁ, M.: Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1990, s. 332 
15 HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby, Orbis Praha, 1959 
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Obr. č. 11  
K. č. 23, Č. Budějovice sig. 278/8616 

 

Obr. č. 12 
Celomosazná kovová vazba modlitební knížky.17 

                                                 
16 STAŇKOVÁ, J.: Lidové výtvarné umění, Praha 1967, s. 59 
17 BROUČEK, S. JEŘÁBEK, R.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1–3 Praha: 

Etnologický ústava Akademie věd České Republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. s. 567 
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Obr. č. 13 
K. č. 116, Soběslav sig. 4191 N18 

 

Obr. č. 14 
Mosazné tepané desky jihočeských modliteb. Lidová práce z 19. století.19 

 

                                                 
18 STAŇKOVÁ, J.: Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska, Praha 1987, s. 144 
19 ŠOTKOVÁ, B.: Plechové desky nebeklíč, EDD/SVKHK, s. 51 
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Z původních nárožnic a kovových lemů na okrajích desek, se mosazné 

plechy na konci 18. století rozvinuly na povrch celé knižní vazby. Mosazný plech 

postupně pokryl i celý hřbet knihy. Vzhledem k způsobu výzdoby a různorodosti 

dochovaných vazeb, jak stran samotného technického provedení, tak                       

i ornamentu, lze bez větších obav tvrdit, že výroba celokovových mosazných 

vazeb nebyla nikdy hromadná. Každá z vazeb je jiná a jedinečná.  

O vlastních autorech, prokazujících dokonalé zvládnutí kovotepeckého         

a ryteckého řemesla, podobně jako o používaných vzornících a formách pro tyto 

práce, se nedochovaly žádné záznamy. V 2. polovině 19. století se ztratily 

všechny vazby a rysy samostatného původního přístupu u lidí v lidovém 

prostředí.20  

 

2.1 Vývoj celokovových vazeb 

Již v minulosti, dávno před lidovými výtvory vesnických řemeslníků, došlo 

k významným výtvorům celokovových vazeb. Šlo zpravidla o jiný materiál, který 

byl na knihách zpracován. Jednalo se hlavně o stříbro, olovo a železo. 

 

Olověné knihy 

Nejdříve věnujme pozornost celo-olověným knihám, které byly nalezeny 

v jeskyni v Jordánu nedaleko místa, kde se ukrývali hebrejští křesťané.21  Jde o 

knihy z období života Ježíše Krista. Knihy tvoří olověné destičky, jenž jsou k sobě 

svázány olověnými dráty, na koncích zakroucenými.  

 

                                                 
20 BROUČEK, S., JEŘÁBEK, R:  Lidová kultura národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, 2. svazek, 
    2007 Praha, s. 372 

21 http://www.lovecpokladu.cz/home/nedavno-objevena-sbirka-olovenych-rukopisu-5352 
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Obr. č. 15 Ukázka olověných knih 

 

Románská vazba 

V dalších historických obdobích se kov na knižní vazbě využíval hlavně 

z důvodu ochrany knihy. Začátek používání kovů začíná již u románských knih, 

kde byly použity na kování.  

 

Gotická vazba 

Vývoj gotické vazby byl ovlivněn hlavně tvořící se novou společností, ve 

které se utvářela vedle církve také dvorská a rytířská společnost. Docházelo 

k nárůstu produkce knih a s ní související postupná změna jejich uložení 

z horizontálního na vertikální.22 

Gotické období a její knižní vazba se vyznačuje specifickými typologickými a 

tvarovými zvláštnostmi. Např. nožičkové vazby (graduály, misály), u kterých byly 

na spodních hranách desky umístěny mosazné nebo železné nožičky. Dále 

sáčkové vazby, obalové vazby (malé breviáře), nebo knižní vazby zámkové 

opatřené petlicemi, tak aby se daly bezpečně zavřít. Řetězové vazby byly 

uchyceny řetězem k pultu, aby nedošlo k jejich odcizení.  Knihy byli dále opatřeny 

nárožnicemi, puklami a sponami.  

 

                                                 
22 HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby, Orbis Praha, 1959, s. 26 
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Obr. č. 16 
Gotická knižní vazba. 

Obr. č. 17 
Sáčková knižní vazba. 

 

Obr. č. 18 
Kniha evangelií  - Limoges Francie 13. století. 

23 

Pokud došlo k celému pokrytí vazby kovem, jednalo se spíše o výjimku. 

Zlatem či stříbrem kryté desky zdobené emailem, filigránem či tepanými figurami 

byly zhotovovány a vnímány jako relikviáře, jež chrání tu nejvzácnější relikvii, a to 

Písmo svaté.  

 

 Renesanční vazba 

U renesanční knižní vazby dochází oproti gotické vazbě k jejímu 

zjednodušení, zmenšení a zjemnění všech prvků vazby. I zde můžeme najít 

                                                 
23 www.historicbookbinding.com 

http://www.historic/
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drobné nuance v typologii vazeb, ve valné většině se jednalo o knihy vázané do 

bílých usní zdobených slepotiskem. V této době nenajdeme žádnou podobnost 

s celokovovými vazbami. 

 

Barokní vazba 

V období baroka se knižní vazba vyznačuje bohatou zdobností nejen ve 

slepotiskové výzdobě, ale hlavně ve zlacené výzdobě (tlačítky, rolnami, filetami i 

plotnami), které jsou velmi jemné a bohaté zároveň. Na pokryvu se také objevuje 

více materiálu. Vedle tradiční usně (jemné tříslem činěné kozinky, marokénky 

apod.),24 nalézáme pergamen (často i druhotně použitý ze starších rukopisů), 

textil (hedvábí, brokát tkaný hedvábnými nitěmi, samet, pokryv bohatě vyšívaný 

korálky a různými vysokými dracouny) a zušlechťované papíry (škrobové, tzv. 

mramorované, ražené). Knižní vazba se nevyhnula ani výzdobě za použití kovů, 

jako je vidět na ukázkách níže (viz Obr. č. 21–23). Používalo se stříbro, nebo 

pozlacené stříbro. Jednalo se o aplikace podložené sametem nebo usní. 

  

Obr. č. 19 
Pozlacená celo-stříbrná vazba. 

Datace: 1666 Britské muzeum.26 

Obr. č. 20 
Pozlacená celo-stříbrná vazba. 

Datace: 1670  Kensigton muzeum.26 

                                                 
24 BOHATCOVÁ M. a kolektiv: Česká Kniha v proměnách staletí. Panorama Praha 1990, s. 322. ISBN 80-7038-
131-0. 
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Obr. č. 21 
Celostříbrná knižní vazba. Britské muzeum.25 

       

 

     

            Obr. č. 22 Stříbrná vazba.26       Obr. č. 23 Stříbrná vazba. 27 

 

 

Podobný typ celokovových vazeb na Slovensku.  

Jedná se o typ knižní vazby, kterou pokrývá mosazný pokryv jen z části a to 

v páskách (viz Obr. č. 24). Tyto pásky jsou aplikovány kolem horní a dolní desky 

v šíři 2–3 cm. Někdy tento pásek prochází i prostředkem knižních desek. Tyto 

pásky jsou poté připojeny v drážce panty k hřbetu. Hřbet tvoří čtverce 

                                                 
25 http://bookbinding.com/short-essays-on-bookbinding/prideaux-articles/metal-in-bound-books.html 
26 Tamtéž 
27 http://imj org.il 

http://imj/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw8N3dxIjLAhVC6RoKHSYXB3gQjRwIBw&url=http://www.midorisnyder.com/the_labyrinth/2010/04/&bvm=bv.114733917,d.d24&psig=AFQjCNEKMdRUCWHit-s7G8GG5sJHghJ3ww&ust=1456132884444519
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.imj.org.il/Stieglitz/resultsH.asp?cat%3D5&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNEtrgPTgiL5QAUcgP0ujXvszYPm3Q&ust=1471441982967452
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z mosazného plechu, které jsou k sobě připevněny panty. Šíře hřbetu (mosazných 

čtverců spojených dohromady k sobě) závisela na velikosti knižního bloku a 

mezivazních polích. Spony jsou lité (viz Obr. č. 25).  

 

 

 

  

 

Obr. č. 2428 Obr. č. 2527 

 

Lidové knižní vazby celokovové 

Jedním z typických znaků celokovových vazeb je jejich formát. Zpravidla se 

potkáváme s knihami osmerkového formátu. Vývoj vazeb ovlivnila postupně 

bohatnoucí vrstva venkovanů, kteří se chtěli těmito vazbami přiblížit vyšším 

vrstvám. Jelikož stále byli tito lidé velmi chudí, používali materiály napodobující 

bohaté vazby. Mosaz měla sloužit místo zlata, vsazená sklíčka jako drahokamy.      

 Vývoj vazby do podoby celoplošného pokrytí desek mosazným 

plechem byl postupný.  Nejdříve se objevují vazby v klasické podobě, tak jak ji 

běžně z historie známe; tedy desky pokryté usní s nárožnicemi a sponami. Rozdíl 

od běžného pojetí byl v tomto případě ve velikosti nárožnic. Ty často zasahovaly 

až do poloviny šíře desky a byly propojeny kovovými pásky. 

Tyto části se postupně spojily v celek. Nechyběly ani velké sponové štítky a 

těla spon. Později mosazný plech pokryl celé desky, tzv. plotny. 

 Hřbet byl nejdříve ozdoben pásky v mezi-vazních polích, ale později rovněž 

dochází k celoplošnému pokrytí hřbetu. V případě užití mosazných pásků jsou 

často knihy vyšity na pravé motouzové vazy. Při celoplošném pokrytí by 

vystupující vazy na hřbetu byly nežádoucí komplikací pro rovnoměrné celoplošné 

                                                 
28 Zychová, M.: Komplexní restaurování konvolutu - Cithara sanctorum. Restaurátorská dokumentace, 2014/2015. 
Archiv Atelieru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů FR UPa. 



25 
 

pokrytí plechem. V případě celokovových vazeb se tak střetáváme se šitím bloku 

na zapuštěné vazy.29 Mosazné pláty tak mohou plynule pokrývat hřbet. 

 Knižní desky jsou dřevěné, velmi ojediněle jsou vytvořeny z dýh, či lepenky 

(často ve vzájemné kombinaci obou materiálů). Desky mají kanty a jsou 

zhraňovány. U předních okrajů desek je vytvořen zářez pro sponu.  

Ořízky byly zdobené i nezdobené, natírané nejčastěji žlutou, žluto-zelenou 

a ojediněle červenou barvou. Objevují se i zlacené. Ořízky byly dále zdobeny 

tepáním. Ornamenty hlavně florálního typu, zpravidla jednoduššího provedení,     

ale  i náročnější kompozice. Jen ojediněle se střetneme s iniciálami na přední 

ořízce. 

Celokovovou vazbu můžeme datovat koncem 18. století, kdy se tyto vazby 

začínají vyskytovat právě  v  Jižních Čechách.30   

 

2.2 Typologické znaky  

Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazované vazby. Knihy zpravidla osmerkového a menšího 

formátu. Bez přesnějšího určení časového odstupu byla u jednotlivých vazeb 

znatelná snaha o postupné minimalizování použití usně pro pokrytí celé vazby.  U 

níže popsaných typů se setkáváme s ulehčením si práce a snížením finanční 

náročnosti na pokryvový materiál. Tento přístup nemůžeme mít knihařovi za zlé, 

je to zcela pochopitelné. Proč vynakládat sílu a peníze na to, co ve výsledku 

nebylo pod kovovými plotnami vidět. S vývojem celokovové vazby – tedy 

postupným zvětšováním kovových části – se postupně omezuje rozsah použití 

usně pro pokrytí vazby.  

Pro přehlednost jsme různé způsoby pokrytí rozdělili do čtyř typů:  

 

                                                 
29 Při šití na zapuštěné vazy dochází k zhotovení zářezů do hřbetu bloku. Velikost a tvar řezu koresponduje 
s velikosti motouzu, který byl pro vaz zvolený. Jde o způsob šití, který u historických vazeb sledujeme již od 2. 
pol. 18. století.  
30 VÁVROVÁ, H.: Restaurování dvou historických tisků s mosaznými celokovovými vazbami. Rukopis bakalářské 
práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2013, s. 121 
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1. První knihy byly původně celé vázány do usně, jednalo se tedy o celo-usňové 

vazby a následovně byla na vazbu připevněna celokovová výzdoba. 

Obr. č. 25 

 

2. Druhým typem byly vazby polo-usňové. Kdy useň byla použita jen na pokrytí 

hřbetu a na zbytek pokryvu byl použit papír (často makulatura). Tento materiál 

byl následně natřen tmavě-hnědou barvou v odstínu usně, tak aby nebyl vidět 

patrný rozdíl v materiálech.  

Obr. č. 26 

 

  

 

Obr. č. 27                                                                                                             Obr. č. 28 

 

3. U třetího typu použil knihař při pokrytí pouze kousky usně, které zpevňovaly 

jenom hlavice. Někdy se objevuje i varianta s přilepením usně uprostřed hřbetu. 

Na pokrytí zbytku vazby byla použita makulatura. Tak jako u předešlého typu se i 
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v tomto případě povrch papíru natřel barvou s cílem dosáhnout barevného 

scelení obou materiálů (usně, papíru).   

 

 

Obr. č. 29                                                                                                               Obr. č. 30 

 

4. Čtvrtým typem je způsob pokrytí, který se vyskytoval v nejmenším zastoupení. 

Jde o použití usně pouze u hlavy a paty knihy. Hrany desek – kanty, byly pokryty 

centimetrovými proužky usně, po celém obvodu desek.31 

 

Obr. č. 31 

 

2.2.1 Rozdělení celokovových vazeb 

 
Celokovové vazby byly v práci rozděleny podle vývoje pokrytí mosaznými 

částmi/mosaznými plechy. Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme nejdříve o 

jakýchsi předchůdcích celokovové vazby, i když nedošlo k celoplošnému vykrytí 

ploch desek.  

 

                                                 
31 VÁVROVÁ, H.: Restaurování dvou historických tisků s mosaznými celokovovými vazbami. Rukopis bakalářské 
práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2013, str. 122-123 
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1. Prvopočátky celokovových vazeb spatřujeme  již u některých celo-

usňových vazeb z přelomu 18. a 19. století, u kterých jsou použité velké 

nárožnice. V historii knižní vazby není použití nárožnic nic zvláštního.32 Co 

je ovšem u  vazeb z tohoto období zajímavé je snaha vést nárožnice více 

do plochy desek. Zde je tedy patrná snaha o změnu a o zvětšení  kovových 

prvků pro výzdobu desek. Hřbet stále zůstává bez mosazných prvků. 

 

2. V druhém vývojovém stupni celokovových vazeb došlo ke dvěma změnám. 

Jednak se do plochy velké nárožnice začaly propojovat kovovými lemy33      

a pásky a po druhé dochází k zvětšování formátu fixačních štítků spony 

(nejčastěji bývá použita pantová háčková spona), čímž se plocha desek 

opět více vykrývá kovem.  

 

3. Rozsáhle zvětšování ploch nárožnic, do té míry, že se vzájemně propojují, 

považujeme za třetí stupeň/typ celokovových vazeb. Volnou plochu desek 

knihař ještě vyplňuje nejčastěji srdíčkem. A opět se nám plocha desky 

pokrytá usní zmenšuje.    

 

4. U čtvrtého typy jsou již viditelné snahy nejen jednotlivé prvky spojovat, ale 

i je vyrobit z jednoho kusu plechu. Zde tak nejčastěji dochází k propojení 

nárožnic u hlavy a paty knihy do jednoho celku (jeden kus plechu). Jako 

samostatná část kovové výzdoby pak zůstává lem u hřbetu a fixační štítky 

spony.   

 

5. Pátý typ je shodný se čtvrtým až na ten rozdíl, že je již vše z jednoho kusu 

plechu. Na zbývající ploše desek se objevují z mosazného plechu vysekaná 

srdíčka. 

 

6. Pro šestý typ je typické postupování rámce do středu desky.  Viditelná 

plocha samotných desek se výrazně zmenšila. Štítky spony můžou být 

                                                 
32 Po gotickou a renesanční vazbu jsou příznačné. U barokní vazby je jejich použití mnohem střídmější.  
33 Rozlišujme mezi páskem a lemem. Lem je vždy sveden (zahnut) přes hranu desky. V případě hřbetu však 
tohle není možné a tak mluvíme o pásku.  
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připevněny samostatně, nebo jsou spojené s rámem. U hřbetu se již 

objevují mosazné pásky nebo celoplošné vykrytí mosazným plechem. 

 

7. Sedmý typ je zřejmě nejznámější. Celá plocha desek a hřbetu je pokrytá 

mosazným plechem (plotny). Způsoby pokrytí hřbetů jsou různé (více viz v 

kapitole Druhy hřbetů). 

 

  

   
1. Nárožnice. 2. Nárožnice, kovové 

lemy se štítkem. 
3. Velké nárožnice 

s lemem, srdcem a 
štítkem. 

   
4. Spojené nárožnice 

s lemem a štítek. 
5. Spojení nárožnic do rámu 
zároveň i se štítkem; v ploše 

doplněno o srdce. 

6. Zvětšování mosazných 
lemů. 
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7. Pokrytí desek celou mosaznou plotnou. Ukázky různých kompozic zdobení. 

Obr. č. 32 
 

2.2.2 Způsoby fixování mosazných ploten 

 
  Mosazné plotny na celokovových vazbách musely být k dřevěným 

deskám fixovány pevně, aby nedošlo k jejich ztrátám a aby vazba po adjustáži 

ploten fungovala.  

K fixování byly použity buď ručně vyráběné mosazné nýty, nebo 

železné skobičky. Dalším způsobem připevnění nárožnic, lemů, štítků, či celých 

ploten bylo zahnutí plechu přes hranu desky.  

Mosazné nýty byly vyrobeny z kousku tenkého plechu střiženého do 

tvaru obdélníku nebo trojúhelníku. Následným stočením do sebe a sklepáním 

konce takto vzniklého tvaru byl vytvořen nýt, který procházel skrz celou desku. 

Jak z lícové strany, tak na straně přídeští byly nýty sklepány a zahnuty. Míra 

zahnutí, pečlivost a čistota provedení je velice různorodá. Od velice tenkých a 

jemných nýtů až po hrubé provedení s viditelným a citelným zahnutím nýtu jak 

na lícové, tak rubové straně desky. 
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Obr. č. 33  

Příklad vyobrazení nýtů na lícové a rubové straně desek. 

 

      

Obr. č. 34 

Detailní ukázka nýtů. 

  

Pro výrobu skobiček byl použit železný drát. Skoba procházela skrz mosazný 

plech a desky a na rubové straně byly konce drátu/skobičky zahnuty. Příprava a 

samotné fixování pomocí skobiček bylo zajisté rychlejší a jednodušší. Použití 

železa však do budoucna znamenalo poškozování jak samotného mosazného 

plechu, tak i dřeva a papíru.   
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Obr. č. 35 

Příklad použití skobiček. Pohled na desku z lícové a rubové strany. 

 

       

Obr. č. 36 

Detailní snímek železných skobiček.  

 

2.2.3 Druhy hřbetů 

 
V minulosti pokrýval hřbety knih zpravidla stejný materiál, který byl použit i na 

pokrytí desek. Při rozšíření mosazných ploten do celé plochy desek zůstával 

nepokrytý pouze hřbet. V případě hřbetů můžeme mluvit o třech základních 

typech. Prvním z nich je celoplošné pokrytí (vykrytí) hřbetu jedním kusem plechu. 

U druhého typu docházelo k použití dvou pásků, tehdy mluvíme o zdvojeném 

hřbetu. Třetí způsob výzdoby spočíval v použití pásků sestavených z jednotlivých 

čtverců mosazného plechu. Podrobnějším popisem výše zmíněných druhů hřbetu 

se budeme zabývat dále v textu; předtím však se na chvíli zastavíme u popisu 

konstrukce pantů.   
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Při aplikaci nepoddajného materiálu na hřbet, jež bylo nutné udržet ve 

flexibilitě (otevírání, zavírání knihy), musel knihař počítat s řadou pantů, které by 

zabezpečovaly dostatečnou funkčnost i při celoplošném vykrytí hřbetu 

mosazným plechem.  Panty byly vytvořeny tak, že mosazný plech (jak na desku, 

tak na hřbet) zůstal v drážce delší a vystříhal se po celé výšce hřbetu do tvaru 

zubořezu. Stejný postup se zopakoval u hřbetu, logicky však v opačném střídání 

zubořezu.34  

Z průzkumu bylo patrné, že rozmístění a určení síly pantu prováděl knihař na 

základě rozvržení, které buď provedl od oka, nebo si ho předem detailněji 

rozměřil a zaznačil rýsovací jehlou (viz Obr. č. 38). Vystupující části se zahnuly 

(stočily) a vytvořily tak trubičku. Přesahy mosazného plechu ponechal na rubové 

straně buď v původní velikosti, nebo byly zastřižené. Po přiložení jednotlivých 

částí k sobě tak zubořez zapadl a vytvořil „souvislý“ pant, kterým byla protažena 

železná osička. Hřbet byl poté propojen s plotnami, jež měly krýt desky vazby.  

V případě vykrytí hřbetu pouze pásky nebylo propojení pantů provedeno 

souvisle jednou osičkou, ale několika samostatnými oky. Železný drátek 

procházel z jedné trubičky do druhé a konec takového pantu byl schován pod 

jedním ze založení.  

Při detailnějším průzkumu vazeb a uvědomění si skutečnosti, že jejich autoři 

přistupovali k práci zcela logicky bez nějakých cíleně komplikovaných schémat je 

zřejmé, že k výzdobě došlo po propojení obou částí. Svědčí o tom tepání a punc, 

které se objevují i na zahnutých částech pantů (viz Obr. č. 37).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 První a poslední zub zubořezu, tedy první a poslední trubička byla na plotnách desek. V nich byly schované i 
konce železné osičky pantu.  
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Obr. č. 37 
Snímek rubové strany jednoduchého hřbetu (K. č. 146, Volyně Inv. č. 31/1966). 

Z obrázku je dobře čitelná skladba jednotlivých trubiček a celkové pantu. Rovněž 
je na zahnutých částech pantů patrná výzdoba, jež prochází přes oba plechy.  

 

 

Obr. č. 38 
Ukázka rubové strany zdvojeného hřbetu. Na fotografii je rovněž dobře patrné 

rozrýhování rozmístění pantů (K. č. 109, Soběslav Sig. 4196 N).  
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Jednoduchý hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden 

souvislý pás připojený k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné 

osičky. 

 

               

Obr. č. 39 
    Nákres sestavení jednoduchého celokovového hřbetu.            

 

 

Obr. č. 40  
Ukázka jednoduchého hřbetu – K. č. 5, Sig. 118/86 Č. Budějovice 

 

 

Obr. č. 41  
Příklad jednoduchého hřbetu – K. č. 136, Sig. 3291 Vodňany 
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Obr. č. 42  
Jednoduchý hřbet – K. č. 64, Sig. JK 987 J. Hradec       

 

 

Obr. č. 43 
Figurálně zdobený jednoduchý hřbet – K. č. 76, Sig. B 97 OT Klatovy 

 

 

Obr. č. 44 
Ukázka jednoduchého hřbetu – K. č. 82, Sig. K 1822 Netolice 
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 Zdvojený hřbet je na rozdíl od jednoduchého sestaven ze dvou pásů plechu. 

Tyto dva pásy jsou ve svém středu spojeny stejným systémem pantu jako 

v drážkách.  

 

 

Obr. č. 45 
Schéma skladby plechů u zdvojeného hřbetu.  

 

 

Obr. č. 46  
Bohatě zdobený zdvojený hřbet z Č. Budějovic – K. č. 47, Sig. 2304  

 

 

Obr. č. 47 
Jiný příklad zdvojeného hřbetu – K. č. 147, Sig. 3881 Volyně 
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Obr. č. 48 

Příklad zdvojeného hřbetu – K. č. 110, Sig. 4188 N Soběslav 
 

 

Obr. č. 49 
Zdvojený hřbet – K. č. 98, Sig 58 S 180 NK – Klementinum Praha. 

 

 

Obr. č. 50 
Ukázka zdvojeného hřbetu – K. č. 120, Sig. 4306 Týn nad Vltavou 

 

 

 



39 
 

Hřbet z mosazných pásků je pokryt několika pásy, které jsou vedeny mezi 

vazy. Množství terčíků v pasech se odvíjí od tloušťky knižního bloku. U terčíků se 

zpravidla užíval čtvercový tvar. Jednotlivé díly pásků spojuje železný drát, 

ze kterého je vytvořen jednoduchý pant. Propojení pásků s deskou je provedeno 

poněkud odlišným způsobem. Na rozdíl od výše zmíněných a popsaných způsobů 

nevychází proti-část pantu z plechu desky, ale je tvořena samostatným plíškem, 

který je pod desku zasunut. Plech desky je tak zastřižen u drážky do roviny a pod 

ním vyčnívá ohnutý plech, který tvoří oko pro umístnění drátěného pantu. 

 

 

 
Obr. č. 51 

Nákres hřbetu zdobeného kovovými pásky.   
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Obr. č. 52 
Přiklad vazby se hřbetem s kovovými pásky – K. č. 1, Sig. ST 1 676.468 MZK Brno 

 

 

Obr. č. 53  
Pohled na hřbet zdobený dvěma kovovými pásy – K. č. 91, Sig. 54 H 7477 NK- 

Klementinum  
 

2.2.4 Typy spon  

 
U celokovových vazeb se potkáváme s pantovými háčkovými sponami se 

štítky s kolíčkovou záchytkou. V případě celoplošného pokrytí desek plotnou je 

kolíčková záchytka jak pro tělo spony, tak pro háček zapracovaná v přední hraně 

plechu.   

Tělo spony je vždy fixováno k zadní desce železným očkem. Protikusem je 

kovová záchytka, do které zapadá háček spony. Kovová záchytka je umístěna na 

přední hraně přední desky. Vyskytují se ojediněle varianty, že tělo spony je 

připevněno k přední desce. Pokud jde o tuto variantu, kovová záchytka je 

připevněna v hraně zadní desky.  

Jedná-li se o tzv. předchůdce celokovových vazeb, tak ty se liší tím, že na 

přední i zadní desce mají umístěny štítky. Na přední desce s kolíčkovou záchytkou 
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sloužil pro zaháknutí spony a ke štítku na zadní desce byla připojena pantem 

háčková spona. Na štítky byl vždy použit stejný mosazný plech jako na zbytek 

výzdoby desek. Tvarově jsou štítky totožné.   

 

  

K. č. 103, 176 N Soběslav K. č. 89, L 48904 Písek 

  

K. č. 91, 54 H 7477 NK K. č. 27, 305/87 Č. Budějovice 

 
 

K. č. 92, 54 H 9378 NK K. č. 95, 54 J 15785 NK 

  

K. č. 74, JK 985 J. Hradec K. č. 79, K 1827 Netolice 

Obr. č. 54 
Několik příkladů různých tvarových variant štítků spon. 
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V případě samotných spon jsme se setkali se čtyřmi různými způsoby řešení 

jejich přípravy. Buď byly vyrobeny ze stejně silného plechu jako mosazné plotny, 

nebo pro jejich zhotovení byl použit silnější mosazný plech. V dalších dvou 

případech docházelo ke zpevňování těl spon dublováním mosazného plechu 

nebo jeho kombinací se železným plechem.  

 

Spony ze stejně silného plechu jako mosazné plotny na vazbě. 

 

Jedná se o spony, které jsou vyrobeny ze stejně silného plechu, jako je 

použit na vazbě. Na Obr. č. 55 je uveden příklad této spony. Unikátní je řešením 

uzavírání knihy uprostřed přední ořízky. Dvě protilehlá těla se spolu propojí 

pomocí žlábkového úchytu.  

 

 

  

Obr. č. 55 
K. č. 95, Sig. 54 J 15758NK Klementinum 

                      

 

 

Spony ze silného mosazného plechu. 

 

Pro výrobu těchto spon byl použit silnější mosazný plech, než byl použit na 

pokrytí vazby. Zpracování není ničím zvláštní. Tělo spony je pantem připevněné 

ke kolíčku v hraně zadní desky. Jeho délka se odvíjí od síly bloku.  
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Obr. č. 56 

Pohled na líc a rub těla spony – K. č. 64, Sig. JK 987 J. Hradec 

 

 

Obr. č. 57 

Háčková pantová spona zdobená cizelováním – K. č. 79,  Sig. K 1827 

Netolice 

  

Obr. č. 58 
Ukázka spony, pro jejíž výrobu byl použit silnější mosazní plech  

–  K. č. 82, Sig. K 1822 Netolice 
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Spony z dublovaného plechu. 

 

Dostatečná pevnost spony byla při nedostupnosti silného plechu řešena 

dublováním tenčího plechu. Jde v podstatě o ohnutý plech, u kterého je lícová 

strana uprostřed samotného těla spony o něco širší. Tento přesah slouží 

k zahnutí a lepšímu propojení se spodní částí těla. K utužení vzájemného 

propojení dopomohla i výzdoba – tepání a puncování.  

Fixování k zadní desce je řešeno jednoduchým obtočením kolem kolíčku. 

Pouze v jednom z případů došlo k zajištění ohnutí mosazným nýtem (viz Obr. č. 

60). 

 

  

Obr. č. 59  
Spona z dublovaného plechu – K. č. 113, Sig. 4193 N Soběslav 

  

Obr. č. 60 
Příklad spony z Netolic – K. č. 83, Sig. K 1824  

  

Obr. č. 61 
Spona ze zdvojeného plechu – K. č. 3, Sig. 33/86 Č. Budějovice 
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Spony z tenkého mosazného plechu, s vnitřním železným jádrem. 

 

Samotná spona je celá vytvořená ze železného plechu. Toto pevné jádro je 

pak ještě pokryto tenkým mosazným plechem, nebo k zušlechtění došlo pouze u 

středu samotného těla spony. V druhém případě tak oba konce spony zůstávají 

odhalené v železe. Mosazný plíšek je připevněn zahnutím po delších stranách těla 

a dvěma nýty – u paty a hlavy spony.  

Výzdoba mosazného plechu se zpravidla shodovala s výzdobou desek. 

V jednom případě jsme zachytili druhotné užití zdobeného plechu pro pokrytí 

těla spony. Výzdoba desek a těla spony nebyla shodná (viz Obr. č. 65).  

  

Obr. č. 62 
Příklad háčkové spony celoplošně pokryté tenkým mosazným plechem 

– K. č. 1, Sig. ST 1 676.468 MZK Brno 

  

Obr. č. 63 

Ukázka železné spony s mosazným pokrytím – K. č. 60, Sig. JK 909 J. 

Hradec 

  

Obr. č. 64 
Jiný příklad spony z Č. Budějovic – K. č., 9, Sig. 150/86 Č. Budějovice 
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Obr. č. 65 
Spona s druhotně použitým zdobeným plechem – K. č. 138, Sig. 11670 

Vodňany 

 

2.2.5 Techniky zdobení a vykládání  

 
Na celokovových vazbách se potkáváme se všemi tradičními technikami 

zdobení kovů od tepání přes puncování, cizelování, vysekávání a vykládání, 

v našem případě nejčastěji barevnými sklíčky. V této kapitole bychom se rádi 

u jednotlivých technik pozastavili a popsali jejich základy. 

  

Tepání 

Tepání je velmi stará technika zpracování kovů. Tato technika je výborná při 

zpracování měděných plechů, které se mohou tepat za studena do 3–2 mm.  

Podstatou této techniky je zpracování plošného plátu do určitého tvaru, či 

výzdoby, a to do výšky, hloubky, nebo do ostrých či oblých tvarů a záhybů. 

Součástí tepání je tedy prohýbání, stahování, vytahování. K dosažení 

požadovaného tvaru se používají různé dřevěné formy a kopyta.  

Touto technikou se zabývaly už dávné civilizace. Jedním z příkladů jsou 

Egypťané, kteří tímto způsobem vytvořili Tutanchamonovu masku z ryzího 

zlata.35 

Používané nástroje jsou:  

Kladiva  

- hladicí, vyhlazovací, rovnací, vyhlubovací, s pracovní plochou tvrzenou, 

broušenou nebo leštěnou; pro tepání se často používala hlavně dřevěná kladiva. 

Čakany/puncny 

                                                 
35 https://cs.wikipedia.org/wiki/Tep%C3%A1n%C3%AD 
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 -  rýhováky, modelováky, hnáče a perličky – ocelová tyčka na jedné straně 

zpracovaná (zapilovaná) do libovolného tvaru a kalená.36 Pomocí čekanů a úderů 

kladiva se vytepává do kovu požadovaná struktura či tvar. 

Babky  

- malé kovadlinky vytvořené z cementované oceli.37 Zespodu jsou opatřeny 

čepem, kterým se upevňují do špalku. 

 

 

Obr. č. 66 
Ukázka výzdoby plechu tepáním. 

Postava ukřižovaného dostává tepáním 
reálnější podobu – K. č. 124, Sig. 4312 

Týn nad Vltavou 

 

 

 

                                                 
36 Cílem kalení je zvýšit tvrdost ocele – výrobku. Často se kombinuje s tzv. popouštěním. Tvrdost je při kalení 
sledována podle zbarvení ocele. Světle žlutá barva odpovídá dosažení největší tvrdosti.  
37 Cementování nebo cementace je v metalurgii označení pro proces povrchového zušlechťování oceli tím, že se 
v povrchové vrstvě výrobku zvyšuje obsah uhlíku (do 0,25 %) resp. martenzitu, což pak umožňuje povrchové 
kalení. Nauhličená vrstva bývá 0,5 až 1,5 mm tlustá, hotový výrobek zůstává uvnitř houževnatý a na povrchu je 
tvrdý. Cementování už běžně používali staří Římané. Objev je však starší, uvádí se, že technologie byla známa 
na Kavkaze už v 10. - 9. stol. př. n. l. 
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Cizelování 

Cizelování je technikou opracovávání výrobku pomocí čakanů (puncnů). 

Používá se hlavně při závěrečné povrchové úpravě a zvýraznění tvarů u 

odlévaného zboží.  

 

 

Obr. č. 67 
Spona s raženým motivem. Cizelováním bylo dosaženo 

zvýraznění ražby ornamentu – K. č. 79, Sig. K 1827 
Netolice 

 

Puncování 

    Puncování je technikou, při které se do mosazného plechu vyráží hotové 

tvary, vzory pomocí tzv. puncny. Mezi nejvíce používané tvary patří drobné 

hvězdičky, křížky, kolečka, lístečky a vlnky. Podle toho, z jaké strany plechu byly 

tyto nástroje použity, jsou tyto tvary z lícové strany buď v pozitivním motivu, či 

negativním motivu.  

 

 

Obr. č. 68 
Ukázka puncovaného ornamentu složeného z několika pucnů.  

K. č. 130, Sig. 0676 F 3 Veselí nad Lužnicí 
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K. č. 119, A – 23 
Strakonice 

K. č. 122, 4308 Týn nad 
Vltavou 

K. č., 51, K 561 
Horažďovice 

Obr. č. 69 
Ukázka vzorů puncovaných z rubové strany mosazného plátu.  

         

Vysekávání a podkládání 
 

    Vysekávání je další technika, která se hojně vyskytuje na celokovových 

vazbách. Výseky jsou vytvořeny průbojníky, sekáčky, či vystřiženy nůžkami a poté 

dopilovány do požadovaného tvaru. Tvary výseků jsou různorodé (kruhové, 

srdcové, trojúhelníčkové, kosočtverce), ale především se objevují kruhové 

výseky.  Vzniklé otvory byly vykládány sklíčky (viz níže), usní nebo papírem. 

 

 

 

 

 

K. č. 80, Sig. K N 26 
Netolice 

K. č. 73, Sig. JK 2433 
Jindřichův Hradec 

K. č. 8, Sig. 142/86  
Č. Budějovice 

 

 

 

 

 

K. č. 3, Sig. 33/86 Č. 
Budějovice 

K. č. 18, Sig. 232/86  
Č. Budějovice 

K. č. 11, Sig. 169  
Č. Budějovice 

Obr. č. 70  
Ukázka zdobení vysekáváním do mosazné plotny.  
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Sklíčka 

Poměrně nemajetný venkovský lid si nemohl dovolit honosnou výzdobu 

drahokamy, či polodrahokamy. Proto byla na vazbách používána barevná sklíčka, 

která měla imitovat tento drahý a nedostupný materiál.  

Sklíčka byla vyráběna sklářskými hutěmi, kterých v Jižních Čechách bylo 

velké množství. Většinou byly situovány v lesích, kde bylo dostatek dřeva, 

křemičitého písku a vody, tedy surovin nezbytných pro výrobu skla. Sklárny 

vyráběly pateříky38 již od počátku 15. století.39, a to v celé řadě barev. Z hutí pak 

byly odváženy v sudech. Jeden sud byl naplněn až 200.000 kusy pateříků. Na 

jeden formanský vůz se vešlo zhruba 4-5 sudů a běžná zakázka činila 2-8 sudů. 

Výroba a obchod šly tedy do milionů kusů a jeden sklář mohl vyrobit za den až tři 

tisíce pateříků.40 Sklárny vyráběly nejdříve pateříky a až později začaly vyrábět 

tabulové sklo, zrcadlové sklo apod. 

Sklíčka na celokovových vazbách se vyskytují v nepřeberném množství 

barev, broušení i tvarů. Vkládána byla do vyseknutých otvorů, které byly o 

několik desetin milimetru menší, a tak sklíčka dostatečně pevně držela mezi 

deskou vazby a mosaznou plotnou. Pokud chtěl autor mosazné pláty esteticky a 

hlavně honosně vyzdobit, byla sklíčka broušena do tvarů drahokamů.  Dále se do 

ploten vkládaly i samotné pateříky (viz Obr. č. 71 – 5882 N Veselí nad Lužnicí). 

Lidskou tvořivost a důvtipnost dokládají čirá sklíčka s podmalbami (viz Obr. č. 71 

– 302/87 Č. Budějovice). Sklíčka se také zdobila tak, že se sklo lilo do matric 

s vyobrazením květů nebo se ornament květů razil (viz Obr. č. 71 – 142/86, 271 Č. 

Budějovice; 4193 Soběslav).  

 

 

                                                 
38 Pateřík – skleněný korálek, ze kterého se vyráběly růžence. Název odvozený z modlitby „Otčenáš“ – latinsky 
„Pater noster“ – pateřík.  
39 VONDRUŠKOVÁ, A.: Jařmo, parkán, trdlice aneb výkladový slovník historických pojmů, které upadají 
v zapomnění. GRADA 2011, str. 116.  
40 http://muzeum.sumava.net/?page_id=55 
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K. č. 29, 302/87  
Č. Budějovice 

K. č. 128, 5882 N  
Veselí nad 

Lužnicí  

K. č. 8, 142/86  
Č. Budějovice 

K. č. 22, 271  
Č. Budějovice 

    

K. č. 113, 4193 N 
Soběslav 

K. č. 48, 2509  
Č. Budějovice 

K. č. 82, K 1822  
Netolice 

K. č. 113, 4193 
N Soběslav  

    

K. č. 16, 215/86  
Č. Budějovice 

K. č. 23, 278/86  
Č. Budějovice 

K. č.  23, 287/86  
Č. Budějovice 

K. č.  147, 3881 
Volyně 

    

K. č. 82, K 1820 
Netolice 

K. č. 98, 54 S 180 
NK 

K. č. 120, 4306  
Týn nad Vltavou 

K. č.  128, 5882 
N Veselí nad 

Lužnicí 

    

K. č. 125, 4313  

Týn nad Vltavou 

K. č. 49, 123/86  

Č. Budějovice 

K. č. 77, B 98 OT 

Klatovy 

K. č.  82, K 1822 

Netolice 

Obr. č. 71 
Ukázka sklíček.  
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Olověné misky 

Dalším způsobem uchycení sklíček ve výsecích celokovových ploten byla 

adjustáž v olověných mističkách do tzv. osazny (obrubeň, cargle).41 Pokud byly 

mističky opatřeny háčky či záchytnými dráty, jde o tzv. šatón.42  

Tyto olověné mističky se na vazbách objevují jen zřídka. Buď se jedná o  

tvar jednoduché hladké obruby (viz Obr. č. 72 – K. č. 39, 685/86 Č. Budějovice), 

nebo obruby vyzdobené drobnými šikmými čárkami (viz Obr. č. 72 – K. č. 80, KN 

26 Netolice; K. č.  55, JK 1008 J. Hradec; K. č. 136, 3291 Vodňany). Další variantou 

jsou šatony (viz Obr. č. 72 – např. K. č. 121, 4307 Týn nad Vltavou; K. č. 44,1967 

Č. Budějovice). 

 

   

K. č. 121, 4307 Týn nad 

Vltavou 

K. č. 44, 1967 Č. Budějovice K. č. 39, 685/86 Č. Budějovice 

   
K. č. 80, KN 26 Netolice K. č. 55, JK 1008 J. Hradec K. č. 136, 3291 Vodňany 

Obr. č. 72 
Ukázka různých typů olověných mističek. 

 

                                                 
41 Osazna (obrubeň, cargle) – část šperku, kam se zasazuje drahokam.  
42 Šaton – část šperku, kam se zasazuje drahokam, osazna je opatřena háčky.  
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2.2.6 Knižní blok  

Knižní blok je tvořen složkami z ručního papíru. Tyto složky obsahují 

většinou čtyři dvoulisty. Podle velikosti knižního bloku jsou vyšity na 2–6  

motouzových zapuštěných vazech.43 Jen ojediněle se setkáme s pravými 

jednoduchými vazy a to většinou u tzv. předchůdců celokovových vazeb (viz Obr. 

č. 74 – K. č. 70, Sig. JK 1677 Jindřichův Hradec).  

U celokovových vazeb bylo šití na zapuštěné vazy nutnou věcí 

k bezproblémovému pokrytí hřbetu. Mosazné pláty by v opačném případě 

nedoléhaly na hřbet. Pokud došlo k vyšití na pravé vazy, bylo nutné plech v jejich 

místech vytepat (viz Obr. č. 74 – K. č. 79, Sig. K 1827 Netolice). 

 

 
Obr. č. 73 

Pohled na hřbet bloku vyšitého na tři motouzové zapuštěné vazy a dva 
zapošívací stehy (rovněž zapuštěné). 

 

                                                 
43 Knižní blok byl po sestavení upnut do knihařského lisu a na hřbetu byly pomocí pilky vyhotovené zářezy. 
Jejich tvar a hloubka odpovídaly motouzu, jenž byl pro vazy vybrán. V případě zapošívacích stehů šlo pouze o 
zářez, do kterého se měl steh schovat. Hřbet bloku byl tak po vyšití rovný bez vystupujících vazů. Dokonalé 
roviny dosahoval knihař ještě jeho přelepením.  
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Sig. JK 1677 Jindřichův Hradec Sig. K 1827 Netolice 

  
K. č. 101, Sig. Sb ST 1276 Prachatice K. č. 98, Sig. 54 S 180 NK Praha 

Obr. č. 74 
Ukázka hřbetů.  

 

Podle síly knižního bloku je volen i způsob šití.  Pokud se jedná o tenký blok, 

je prošívána každá složka v knižním bloku. Pokud byl knižní blok silný, prošívaly se 
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první a poslední dvě složky celé, a zbytek knižního bloku byl šit systémem tzv. ob-

složku.44 Šití je vždy ukončeno dvěma zapošívacími stehy u hlavy a u paty 

knižního bloku. 

 
 

 
 

Obr. č. 75 
Klasický způsob šití průběžně po celé výšce složky. 

 
 

 
 

Obr. č. 76 
Zákres systému tzv. šití ob-složku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Ob-složku – Jedná se o šití, kdy se zároveň v jednom směru šijí dvě složky najednou a kdy se přechází 
postupně z jedné složky do druhé.  
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2.2.7 Předsádky 

 
Předsádky45 jsou vždy umístěny na začátek a konec knižního bloku a plní 

několik rolí. Vedle ochranné role před znečištěním a poškozením bloku tvoří 

důležitou součást propojení knižního bloku s vazbou.  V rámci průzkumu vazeb 

jsme se setkali jak s předsádkami z čistého ručního papíru, tak předsádkami ze 

zušlechtěného papíru (viz Obr. č. 78).  

Předsádka je tvořena z křidélka a dvoulistu. Křidélko obtáčí dvoulist a je 

k němu přilepeno (viz Obr. č. 77).  

U zušlechtěných škrobových papírů se z největší části jedná o barevný tisk 

(soutisk) z matric. Při tisku se používají jedna až tři barvy, tedy jedna až tři 

matrice. Vedle florálních ornamentů se objevují i vzory geometrické a abstraktní.  

 

 
 

Obr. č. 77 
Schéma předsádek46 

 
 

                                                 
45 Předsádka – papírové nebo pergamenové dvoulisty umístěné mezi knižní blok a desku – přídeští. Dvoulist 
předsádky stejně jako vazy zpevňují přechod mezi deskami a blokem knihy a chrání krajní složky. Předsádka 
může být všitá, lepená, nebo připojena kombinací obou způsobů. Způsob připojení se řídí historickým typem 
vazby. Od poloviny 17. století se čím dál častěji vyskytují předsádky barevné. Tvořeny byly papírem katunovým, 
škrobovým, tragantovým, velurovým. V 18. století se začal ještě používat papír brokátový, později papír 
batikový.  
46 VÁVROVÁ, H.: Restaurování dvou historických tisků s mosaznými celokovovými vazbami. Rukopis bakalářské 
práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2013, s. 45 
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K. č. 4, Sig. 117/86 Č. Budějovice K. č. 6, Sig. 121/86 Č. Budějovice 

  

K. č. 8, Sig. 142/86 Č. Budějovice K. č. 12, Sig. 185/86 Č. Budějovice 
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K. č. 21, Sig. 243/86 Č. Budějovice K. č. 22, Sig. 271 Č. Budějovice 

  

K. č. 24, Sig. 301/87 Č. Budějovice K. č. 26, Sig. 304/87 Č. Budějovice 
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K. č. 43, Sig. 1707 Č. Budějovice K. č. 45, Sig. 2255 Č. Budějovice 

  

K. č. 48, Sig. 2509 Č. Budějovice K. č. 51, Sig. K 561 Horažďovice 
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K. č. 64, Sig. JK 987 J. Hradec K. č. 55, Sig. JK 1008 J. Hradec 

  

K. č. 54, Sig JK 1050 J. Hradec K. č. 61, Sig. JK 1110 J. Hradec 
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K. č. 71, Sig. JK 1680 J. Hradec K. č. 53, Sig. JK 1684 J. Hradec 

  

K. č. 62, Sig. JK 2431 J. Hradec K. č. 75, Sig. B 96 OT Klatovy 
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K. č. 77, B 98 OT Klatovy K. č. 83, K 1824 Netolice 

  

K. č. 98, Sig. 54 S 180 
NK Klementimum Praha 

K. č. 110, Sig. 4188 N Soběslav 
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K. č. 117, Sig. 4198 N Soběslav K. č. 119, Sig. A 23 Strakonice 

  

K. č. 123, Sig. 4309 Týn nad Vltavou K. č. 131, Sig. 0676 F 5  
Veselí nad Lužnicí 
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K. č. 129, Sig. 5888 N  
Veselí nad Lužnicí 

K. č. 124, Sig. 4312 Týn nad 
Vltavou 

Obr. č. 78 
Ukázka vzorů předsádek. 

 

 

2.2.7 Ořízky 

 

U celokovových vazeb se nejčastěji objevují ořízky natírané.47 I vzhledem 

k rozsáhlému opotřebení a poškození knih bylo možné identifikovat několik 

barev, jež byly pro ořízky používány. Většinou jejich barevný odstín vykazuje 

žlutou až žluto zelenkavou barvu. V některých případech se objevuje červená. 

Pokud byl majitel movitější, nechal si ořízky vytvořit zlacené.48 Ty se však objevují 

velice sporadicky.  

                                                 
47 Jde o jeden z nejčastějších druhů ořízky u historických knižních vazeb. Po ořezání bloku byly ořízky opatřeny 
barevnou vrstvou. Odtud tedy název „natíraná“. Při nedostatečně silném upnutí bloku do knihařského lisu 
docházelo k zatékání barvy přes hrany listů. Toto místo bývá v případě poškozené ořízky jedním ze zdrojů 
informací o ošetření povrchu ořízky. Nátěr byl souvislý, a po uschnutí zpravidla zakonzervován včelím voskem. 
Ořízka tak zvyšovala ochranu bloku před vlhkostí a nečistotami.  
48 Pro zlacené ořízky se používalo pravé plátkové zlato. Nejčastějším pojivem byl vaječní bílek.  
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Samotné natírané ořízky bývaly často dekorovány ještě tepáním.49 

Ornamenty objevující se na tepaných ořízkách představují většinou kalvárie, 

florální motivy, či jejich kombinace nebo iniciály.  

 

  

K. č. 91, Sig. 54 H 7477 NK Praha K. č. 23, Sig. 278/86 Č. Budějovice 

  

K. č. 112, Sig. 4195 N Soběslav K. č. 119, Sig. A – 23 Strakonice 

  

K. č. 134, Sig. 0678 C 17  
Veselí nad Lužnicí 

K. č. 120, Sig. 4306 Týn nad Vltavou 

                                                 
49 Tepání ořízky se provádělo pomocí čekanů/puncnů různých tvarů. Do pevně staženého knižního bloku/ořízky 
byl pomocí pravidelného kladení puncnů a kladívka vytepáván ornament.  
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K. č. 143, Sig. 3283 Vodňany K. č. 21, Sig. 243/86 Č. Budějovice 

  

K. č. 25, Sig. 302/87 Č. Budějovice K. č. 34, Sig. 331/87 Č. Budějovice 

 

K. č. 39, Sig. 685/86 Č. Budějovice 
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K. č. 29, Sig. 311/87 Č. Budějovice 

Obr. č. 79 
 Ukázka ořízek zdobených tepáním. 

 

3. Ornament ve výzdobě celokovových vazeb 

 
 

Na úvod této kapitoly bychom se krátce zmínili o modlitebních knihách, 

které jsou do celokovových vazeb vázány, a jejichž obsah zajisté i inspirativním 

zdrojem pro samotnou výzdobu.   

Modlitební kniha je soubor modliteb, které se při každodenním přeříkávání 

stávaly prostředníkem individuálního promlouvání s Bohem a svatými.50 

Modlitební knihy obsahovaly modlitby ranní a večerní, modlitby při mši svaté, 

modlitby ke zpovědi, k přijímání, ke svátosti oltářní, při úmrtí, či žalmy 

k Nejsvětější Trojici.51  

Často se také setkáváme s modlitbami používanými při poutích. Uvádějí se 

též modlitby k Panně Marii nebo v českých zemích velmi oblíbenému patronu sv. 

Janu Nepomuckému a proto se s atributy nebo vyobrazením svatých potkáváme i 

na samotných vazbách.  

                                                 
50 VOIT, P.: Encyklopedie Knihy – Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátku 19. století. Praha, 
2006 s. 600 ISBN 80-7277-312-7 
51 VÁVROVÁ, H.: Restaurování dvou historických tisků s mosaznými celokovovými vazbami. Rukopis bakalářské 
práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, s. 116Litomyšl 2013 
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Lidové umění je pojem odvozený z německého slova Volkskunst a používá 

se jako označení všech výtvarných projevů současných, minulých i tradičních. 

Vyskytují se v lidovém vesnickém prostřední bez ohledu, zda jsou lidové, či 

umělecké.52 

Tradiční lidové umění lze chápat jako aktivní výtvarné umění rozsáhlých 

lidových vrstev. Jde tedy o řemeslníka a zákazníka, jinak řečeno lidového tvůrce, 

který realizuje pro sebe a své příbuzné, známé a blízké okolí. V lidovém umění šlo 

z počátku o mimoumělecké a mimoestetické pohnutky, tedy jen o věci pro 

obřadní účely. V dalším vývoji se zvyšovaly estetické nároky na výzdobu a ve 

vrcholném období lidového umění převažuje už estetika nad všemi ostatními 

funkcemi a dochází k dominanci reprezentativního účelu (tepaná výzdoba na 

vazbách, výšivka, krajka apod..).53 

Jedním z nejcharakterističtějších rysů lidové kultury je ornament, který je v 

naprosté většině realistický či naturalistický. V lidovém umění ale převažuje 

stylizovaný ornament.    

Výzdoba na celokovových vazbách nebyla náhodná. Všechny vyobrazené 

tvary a symboly měly svůj hluboký význam v pověrách, náboženství i mystice.  

Ornament u celokovových vazeb nalézáme v nepřeberném množství druhů 

a variant od florálních54, zoomorfních55, geometrických, až k figurálním motivům. 

Pro figurální motivy posloužily bez pochyb jako předloha poutní obrázky.  

Setkáváme se s postavami světců, jako například sv. Jiří, sv. Jana Nepomuckého, 

Panenky Marie s Ježíškem, Matky Boží s děťátkem a anděly, Ukřižovaného Krista, 

andělů atd., které mají díky technickému postupu osobitý a velice poutavý 

výraz.56,57,58   

Nedílnou součástí výzdoby bývá i vyobrazení liturgických předmětů a 

křesťanských motivů (kříž, srdce Ježíšovo, hvězdy). Mentalitu venkovského lidu 

                                                 
52 JEŘÁBEK, R.: Lidová výtvarná kultura – dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii  

   a  komparatistice. Brno 2011. s. 21. ISBN 978-80-210-5584-1 
53 Tamtéž 
54 Florální – označení zobrazení květin v dekorativních motivech. 
55 Zoomorfní – zvířecí, či zvířeti podobný motiv výtvarného umění. 
56 STAŇKOVÁ, J.: Lidové výtvarné umění, Čech a Moravy, 1967 s. 61–62 
57 HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby, Orbis Praha, 1959, s. 157 
58 VÁVROVÁ, H.: Restaurování dvou historických tisků s mosaznými celokovovými vazbami. Rukopis bakalářské 
práce. Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl 2013, s. 130 



69 
 

formovala především katolická víra a s ní spojený roční cyklus slavností, svátků i 

tradičních zvyků, rituálů a lidové slovesnosti.59  

Vyskytují se zde i některé stylizované prvky, které vychází z barokních 

a rokokových předloh nepřeberných variant ornamentů.60  

 

3.1 Ornament v lidové kultuře jako zdroj inspirace 

Slovo ornament, 61 stejně jako dekorativnost, jsou pojmem, který se běžně 

spojuje s lidovým výtvarným projevem. Ornament je vždy spojen s plošným, či 

trojrozměrným dílem (malba, grafika, mozaika, socha, architektura). Každá 

civilizace si vytvořila svou vlastní formu ornamentu, či přejala a trochu podle 

svých tradic přeměnila ornamenty jiných kultur.  

Základní jednotkou ornamentu je určitý prvek. Soustavu prvků nazýváme 

motiv, který je vázán na určitý předmět, materiál, místo a techniku provedení. 

Vzory ornamentu mohou také být inspirovány různými věcmi, které obklopují lid 

od nepaměti. Jedná se o rostliny, nebo také zvířata. Dále mohou být ovlivněny 

abstraktními, či geometrickými vzory. Ornament se také vyznačuje tím, že se 

zdobný prvek podle určitých pravidel opakuje. V lidové tvorbě sloužily vzorníky 

kreseb, jako předlohy pro vytváření ornamentů při výzdobě nábytku, textilu 

(kroje, modrotisk), kraslice, architektury apod. Nebo se mohlo jednat o svaté 

obrázky přinesené z poutí.  Ornament plnil v lidovém umění několik významů – 

ozdobný, symbolický a také účelový. Ornament v dnešní době napomáhá 

k identifikaci časové při zkoumání lidových výtvorů. Dále plnil funkci 

dorozumívací a sdělovací.62 Ve svém vývoji se ornamenty neustále obměňují, 

takže mohou dosáhnout takové míry zjednodušení a stylizace, že jsou na první 

pohled nerozpoznatelné. Vývojem ornamentu může dojít i ke změně funkce 

                                                 
59 FIBICH, O., HÁJEK, P., MÜLLER J., ŘÁDKOVÁI., SKALICKÝ K., ŠTORKOVÁ J.: Jakub Bursa a Jihočeská venkovská 
architektura. Národní památkový ústav České Budějovice 2014 s. 19  SBN 978-80-85033-52-6 (NPÚ Č. 
Budějovice) ISBN 978-80-904644-8—3 (Strakonický Hrad) 
60 SOJKOVÁ,  K.: Kovové prvky v knižní vazbě, vývoj, výroba, restaurování a konzervace, Pardubice 2011, s 111 

61 Ornament (latinsky ornamentum – výstroj, ozdoba, okrasa) je ve výtvarném umění ozdobný prvek, který 
slouží ke zkrášlení nebo členění staveb, stěn, ploch, tkanin a předmětů všeho druhu. Jeho zdobná, či estetická 
funkce silně převažuje nad funkcí zobrazovací nebo vyprávěcí (narativní). 
62 BROUČEK S., JEŘÁBEK R.: Lidová kultura národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 3. svazek. Mladá 
Fronta Praha 2007 s. 693 ISBN 978-80-204-1713-8 
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motivů, takže se původní magický, mystický, náboženský i ikonografický význam 

může změnit čistě na ozdobný. Vývojové změny vystihují některé názvy vzorů.  

Způsob uspořádání ornamentálních prvků bývá označován jako 

ornamentální kompozice. Nejčastěji používanou je pásová kompozice, u které na 

sebe motivy pravidelně navazují v pásech různé šířky (krajka, výšivka; u 

celokovových vazeb rámování mosazných ploten). Zastoupená je také osová, 

neboli středová kompozice, jejíž základ tvoří kytice. Středový ornament tvoří osu 

vzoru, to samé platí i pro celokovové vazby, kdy střed tvoří nejčastěji dominantu 

např. srdce, kalich, monstrance a další. Tato centrální kompozice se objevuje i u 

keramiky, porcelánu (talíře, misky) i nábytku.  Existuje ještě jeden typ tzv. 

nekonečného vzorování, který se vyskytuje u pravidelně se opakujícího vzoru na 

celé ploše. Nejlepším příkladem je látka, například modrotisk.63 

 

Keramika a porcelán 

 

Keramika hrála v lidském životě důležitou roli. Používala se jak k přípravě a 

požití jídla, tak k jeho skladování. Veškerá keramika se dekorovala, dokonce i ta 

nejběžnější ke každodenní potřebě.64 

Na keramice a porcelánu se ve velkém množství objevují florální 

ornamenty.  

Celokovové vazby jsou důkazem čerpání námětů z bohaté škály výzdoby na 

keramice. Umělecká stránka se projevovala danou lokalitou, jež se odrážela na 

barevnosti glazur, které se používaly při dekorování. Hrnčíři používali figurální, 

zoomorfní, florální a geometrické motivy, kterými různě pokrývali celou plochu 

předmětu.  

       Figurální tématika keramiky měla častou spojitost s lidovými obrázky, které 

se malovaly na skle, tak jako u celokovových vazeb.  

 

                                                 
63 Modrotisk je negativní tisk spočívající ve vykrytí zvoleného vzoru rezervážní směsí, která zabrání proniknutí 
barvy k textilu. Původně se k obarvení indigem, importovaným přírodním barvivem, používala zákazníky 
donesená domácí lněná plátna, ve druhé polovině 19. století lněná a bavlněná plátna přímo z továren. 
64 STAŇKOVÁ, J.: Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska. Praha 1987 s. 44 
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Obr. č. 80 
Hliněný džbán vyzdoben jednoduchými linkami a lístečky. 

         

Obr. č. 81 
Fajánské džbány, Šternberk –  18. 

století s vyobrazením květů a Panny 
Marie s Jezulátkem.65 

Obr. č. 82 
K. č. 46, Sig. 2290 Č. Budějovice 

Vyobrazení Panny Marie s Jezulátkem 

                                                 
65 MELNÍKOVÁ – PAPOUŠKOVÁ, N.: Československé lidové výtvarnictví. Orbis Praha 1948 
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Obr. č. 83 
Hrnec na polévku pro šestinedělku, Morava, přelom 18. – 19. století.61 

 

 

Obr. č. 84 
Keramika z Holašovic s vyobrazením květů, linek a obloučků.  

 

 

Obr. č. 85 
Mísa s vyobrazením úponku s květem. 
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Obr. č. 86 
Ukázka výzdoby celokovové vazby sestavené z květů a úponků.  

K. č. 17, Sig. 216/86 Č. Budějovice. 
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Ornament na textilu, tkaninách, krajkách, výšivkách a modrotisku 

 

Ornamentem byly zdobeny také textilie na běžnou potřebu v domácnosti, 

oblečení jak na denní nošení, tak i sváteční. Ornamenty na Blatských krojích se 

promítly do výzdoby celokovových vazeb. Jak v případě výšivek na plenách, či 

dalších součástí kroje.  

Modrotisk je technikou upravující textil. Až do roku 1680 byla tato 

technika v Evropě neznámá. Do Francie se dostala ze Siamu a z Francie do Čech. 

Dílny modro-tiskařů byly rozesety po malých i velkých městech v Čechách, na 

Moravě i ve Slezsku. Z těchto dílen se dochovaly obsáhlé sbírky forem a krásných 

vzorníků. Řezbáři tiskařských forem se pohybovali po celé střední Evropě od 

poloviny 18. století. Modrotisk se začal objevovat na oděvu a ve výzdobě 

interiéru. Nejkrásnější vzory pochází z konce 18. a poč. 19. století. 

Z látek  modrotisku se šily zástěry, pracovní sukně, kapesníky, povlaky na peřiny, 

šátky, ubrusy, nebo záclony.66 Pro svůj jednoduchý dekor byl velmi žádaný a dá 

se říct, že konkuroval výšivce i vzorově tkané látce.67 V dílnách modrotisku se 

tiskly také dvoubarevné vzory (bílo žluté, bílo oranžové, bílé a světle modré) jak 

na tmavomodrém, tak i na světle modrém podkladu, a to v Čechách i na 

Moravě.68  

                                                 
66 ŠVRČKOVÁ, J.: Využití lidových ornamentů ve výuce na 1. stupni základní školy. Masarykova univerzita 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy Brno. 2009 s. 25                              
67 STAŇKOVÁ, J.: Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska.Praha 1987 s. 38 
68 ŠVRČKOVÁ, J.: Využití lidových ornamentů ve výuce na 1. stupni základní školy. Masarykova univerzita 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy Brno. 2009 s. 25 
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Obr. č. 87 
Ukázka vzorů modrotisku. 

                                                                                                                                                         
 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmauB-vbKAhWENpoKHUK6DIMQjRwIBw&url=http://wallachia-quilt.webnode.cz/wallachia-quilt-zrozeni/&psig=AFQjCNEOL4BM8vwECbMq7y6NPrw46CG4iA&ust=1455528629640716
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii_ZLR-fbKAhVnJJoKHQmaCg0QjRwIBw&url=http://www.muzeum-volyne.cz/vystavy/archiv/3/&psig=AFQjCNEOL4BM8vwECbMq7y6NPrw46CG4iA&ust=1455528629640716
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.selecttn.sk/tovar/365-380.jpg&imgrefurl=http://www.selecttn.cz/metrovy-textil/folkor-kroje/365-modrotisk/&h=450&w=900&tbnid=auO_TwaQCO3a0M:&docid=Eg-oL8AQOeJC0M&ei=NEvAVq3KDqvB6AS_yYnACA&tbm=isch&ved=0ahUKEwittJfc-vbKAhWrIJoKHb9kAog4yAEQMwguKCswKw
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Obr. č. 88 
Ukázka matric na výrobu modrotisku.69, 70 

 

Modrotisk se odrážel i na výzdobě předsádek u celokovových vazeb. Je 

toho důkazem například dochovaná předsádka u celokovové vazby Sig. 4312 z 

Týna nad Vltavou (viz Obr. č. 89). 

 

                                                 
69http://www.ireceptar.cz/rucni-prace/modrotisk-starobyla-technika-barveni-latek/ 
70 http://www.fler.cz/blog/modrotisk1-36933 
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Obr. č. 89 
K. č. 124, Sig. 4312 Týn nad Vltavou 

   

Do dnešních dob se dochovaly jen dvě fungující dílny. Jedná se o rodinnou 

dílnu Danzingerů v Olešnici a Jochů ve Strážnici na Moravě.  

 

Krajky byly součástí svátečních a obřadních oděvů. Týkalo se to hlavně 

krojů, které byly velmi nákladné. Proto se dědily z generace na generaci.  Krajky 

dělaly okrasu na límcích, plachtách, zástěrách i čepcích.71 

Na oděvech se uplatňovaly techniky síťování, vázání, tkaní, paličkování, 

vyšívání, pletení, háčkování. Pletení a háčkování jsou nejmladšími technikami, a 

proto se háčkování na krojích neobjevuje. Krajky původně ukončovaly okraje 

látek, nebo spojovaly další látky k sobě. Objevují se jak motivy geometrické, tak i 

rostlinné. Zoomorfní a antropomorfní72 motivy se na výšivkách vyskytují velmi 

zřídka. V pozdějších dobách se objevují krajky ve tvarech ptáčků.  

 

 

Obr. č. 90 
Florální motiv73 s granátovým jablkem. 

                                                 
71 ŠVRČKOVÁ, J.: Využití lidových ornamentů ve výuce na 1. stupni základní školy. Masarykova univerzita 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy Brno. 2009 s. 27 
72 Antropomorfní – znázornění lidských postav. 
73 Obr. č. 90 – 94 – jde o originální vzory z Moravy.  
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Obr. č. 91 
 Florální motiv s vinnou révou. 

 

 

Obr. č. 92 
 Tři pásy s florálními motivy. Dva horní s granátovým jablkem třetí s vinnou 

révou. 
 

 

Obr. č. 93 
Florální motiv s granátovým jablkem a srdcem. 
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Obr. č. 94 
Nákres s florálními motivy, úponky srdcem a granátovým jablkem. 

 

 

Obr. č. 95 
Plena z expozic Jindřichohradeckého muzea (2015) 

(Obrázek z knihy Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska J. Staňková) 
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Obr. č. 96 
Vyobrazení svátečních bot z kroje. Z expozice Jindřichohradeckého muzea. 

 

 

 

                     Květiny            tečky    srdce 

 

     

        Obr. č. 97 
K. č. 3, Sig.  33/86 Č. Budějovice 
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Obr. č. 98 
Detail zástěry z expozice Jindřichohradeckého muzea.  Ornament 

vytvořený z teček, hrušek a květin. 
 

 

 

 

Obr. č. 99 
Nákres ornamentu s vyobrazením hrušek, který je vytvořen z čar,  

obloučků, teček a lístečků  
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Můžeme si všimnout, že ukázka vyšívané zástěry má podobné motivy, jako 

jsou vytepány na celokovových vazbách.  

Z předmětů lidové kultury je zřetelné, že ornament tvořil jejich nedílnou a 

neodmyslitelnou součást, a to jak v případě textilu, keramiky, forem na perníky, 

tak i u modlitebních knih v celokovových vazbách.  

 

Zoomorfní motivy 

 

Obr. č. 104 
Detail výzdoby vazby s kohoutem – K. č. 45, Sig. 2255 Č. Budějovice 

 

 

 

Obr. č. 105 
Zákres kohouta ze K. č. 45, Sig. 2255  

Č. Budějovice 

Obr. č. 106 
Ornament na výšivky z Jižní 

Moravy 
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Obr. č. 107 
Plachta koutnice, okolí Tábora, konec 18. 

století.74 

Obr. č. 108 
Muž – šašek na kohoutu, 

Perníkářská forma, 19. století.75 

 

Obr. č. 109 
Malovaný džbán na pivo.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 VÁCLAVÍK, A.: Textil v lidové tvorbě. Zlín, 2009. ISBN 978-80-85948-71-4. s. 177. 
75 JEŘÁBEK, R.: Lidová výtvarná kultura. Brno 211. ISBN 978-80-210-5584-1. s. 75. 
76 Tamtéž, s. 87. 
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Ornament v architektuře 

 

Lidová architektura v Čechách a na Moravě patří k velmi vyspělým v Evropě 

jak z hlediska historického vývoje, tak v rozmanitosti různých typů usedlostí. Do 

konce 18. a počátku 19. století převládají na venkově původní roubené domky.77 

Od počátku 19. století se v bohatších vesnicích objevují zděné stavby. 

Ornamentální výzdoba na domech byla ovlivněna použitým stavebním 

materiálem. Jak již bylo zmíněno, jednalo se o zděné, roubené, hrázděné, ale i 

hliněné stavby. Období „selského baroka“ se nejvíce rozvinulo v Jižních Čechách, 

kde se na statcích uplatnila štukatérská výzdoba.  

Je důležité se zmínit o nejznámější vesnici v Jižních Čechách chráněné 

UNESCO. Jedná se o Holašovice, známé nádhernými barokními statečky. Dalšími 

vesničkami jsou Plástovice, Malé Chrašťany, Jamný, Radomyšl a další.  

 

 
 

Obr. č. 110  
Barokní statek v Plástovicích Jižní Čechy. 

 

                                                 
77 ŠVRČKOVÁ, J.: Využití lidových ornamentů ve výuce na 1. stupni základní školy. Masarykova univerzita 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy Brno. 2009, s. 31. 
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Obr. č. 111 
Barokní statek v Plástovicích Jižní Čechy.  

 

 
 

Obr. č. 112 
Detail štítu, kde jsou vyobrazeny voluty, Boží oko, zubořez a kroužky. 
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Obr. č. 113 
Detail štítu v Plástovicích. Vyobrazení zubořezu, srdce, hvězd, ozdobného pásku, 

který rámuje okolí oken a letopočtu. 
 
 

 
 

Obr. č. 114 
Detail štítu na domě v Plástovicích s vyobrazením volut, Božího oka, čtyřlístku  

a pásu s rybami.  
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Obr. č. 115 
Barokní statek v Radomyšli v Jižních Čechách. 

 

 
 

Obr. č. 116 
Detail štítu. 

 

 
 

Obr. č. 117 
Detail části štítu s volutou a drobným zubořezem a vyobrazením sv. Václava 
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Obr. č. 118 
Barokní statek v Malých Chrašťanech v Jižních Čechách. 

 

 
 

Obr. č. 119 
Detail části štítu.  
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Obr. č. 120 
Pohled na dům v Jižních Čechách ve vesničce Jamný.  

 

 
 

Obr. č. 121 
Detailní pohled na štít domu ve vesničce Jamný. 

 

 
 

Obr. č. 122 
Detailní pohled na ukončení štítu domu v Jamném. 
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Obr. č. 123  

K. č. 46, Sig. 2290 Č. Budějovice        
Ukázka Panny Marie s Jezulátkem.              

Obr. č. 124 
K. č. 94, Sig. 54 J 11771 NK – 

Klementinum 
Ukázka Ukřižovaného s pietou a anděly. 

 
 

Vyobrazení Panny Marie s Jezulátkem a korunováním Panny Marie anděly 

se odráží jak ve výzdobě na barokních venkovských statcích, tak na celokovových 

vazbách.  

 

Výzdoba chalup v Čičmanech. 
 
 
Tato slovenská obec je výjimečná svými dřevěnými roubenými stavbami 

s charakteristickou ornamentální výzdobou. Následující část práce je souborem 

zde se vyskytujících ornamentů. S některými z nich se potkáváme i na 

celokovových vazbách. Jak se však zmiňuji již víše, použití ornamentů je v lidové 

kultuře propleteno všemi směry lidské činnosti.   

Jedinečnost geometrických ornamentů na exteriéru domů je ojedinělá. Lze 

vidět beraní rohy, srdce, zdvojená srdce, spirály, slunce, vlnky, obloučky, čáry, 

křížky, tečky, kosočtverce a různé geometrické kompozice. Autorkami maleb 

svých obydlí byly vždy ženy. Na zdobení používaly vápno, které nanášely štětcem. 
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Malba měla chránit trámy před vlhkostí a před rozpraskáním, které bylo 

způsobováno sluncem. Shodné geometrické ornamenty se používají i ve 

výšivkách, které zdobí čičmanské kroje.78 

 

 

Obr. č. 125  

Průčelí čičmanské chalupy č. p. 118 

 

                      

Obr. č. 126 

Fotografie čičmanské chalupy č. p. 126. 

  

                                                 
78ZÚBEKOVÁ, L.., KUDIAK, J.: Alive with beauty/Čičmany traditional costuume. Topoĺčany 2004  
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Obr. č. 127 

Detailní snímek výzdoby chalupy č. p.332. 

 

 

Obr. č. 128 

Foto čičmanské chalupy, č. p. 34. 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU6pLzjPjKAhWnO5oKHbJPCpoQjRwIBw&url=http://www.obnova.sk/rezervacia/cicmany-prka&psig=AFQjCNHvsKeGFNJ78Pw0zfx7XC-nOPWNRA&ust=1455568340515918
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Obr. č. 129 
Detailní ukázka ornamentu z chalup ze slovenských Čičman. 

 

Štíty zdobené břidlicí 

Jde o typ výzdoby typický pro domy na severu Čech. Jedná se o štíty 

obložené břidlicí, vyskládané do různých ornamentů, přičemž byla využívána 

různá barevnost břidlic.  Smyslem obkládání štítů později i vikýřů byl zcela 

praktický, aby sníh i déšť lépe a rychle stékal ze střech a nenamáhal tak dům před 

tíhou sněhu a vlhkostí.  
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Obr. č. 130 
Ukázka břidlicového obložení štítu v Huntířově.77 

 

Obr. č. 131 
Břidlicový štít v Kunraticích. 

 

Obr. č. 132 
Ukázka obložení štítu břidlicí v Brtníkách. 
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Obr. č. 133 
Ukázka části břidlicového obložení štítu z Podluží. 

 

Obr. č. 134 
Část břidlicového štítu z vesnice Růžová. 

 

Obr. č. 135 
Druhá část břidlicového štítu z Podluží.79 

                                                             

 

                                                 
79 Obr. č. 130–135: BELISOVÁ, N., PATZELT, Z., SOJKA, V.: Lidové památky Českého Švýcarska. České Švýcarsko 
obecně prospěšná společnost. 2006 s. 47 ISBN 80-239-6367-8 
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Sypání a kropení. 

 

 Rádi bychom se ještě zmínili o jedné velice zajímavé technice lidové 

zdobnosti, ve které opět nalézáme propojení ornamentů a vzájemnou inspiraci 

napříč lidskou činností (viz Obr. č. 137–139). Jde o sypání a kropení podlah a 

chodníků za účelem vytváření ornamentů, a tedy jejich zdobení. Čistota a 

upravenost interiéru domů i jeho okolí byla znakem spořádané domácnosti. 

Tento zvyk je doložen na jihovýchodní Moravě, Českomoravské vrchovině, Jižních 

Čechách, ale také na slovenském Pomoraví.80 

Technika byla na provedení velice pracná a její trvanlivost bohužel velice 

krátkodobá. Z jednotlivých popisů odhadujeme, že vydržela pár hodin, dnů někdy 

týdnů. Tato výzdoba se uskutečňovala na hliněných chodnících před domem 

nebo kolem májí, křížků a kapliček.81 Jednalo se o vykropování vodou a 

vysypávání pískem. Chudý lid si nemohl dovolit dřevěnou podlahu a tak si 

ušlapanou hlínu v chalupách obzvláštňoval originálními dekory. Výzdoba se 

obvykle prováděla v sobotu večer nebo v neděli ráno před mší svatou. Na 

zametený hliněný podklad se nanesl jemný písek (žlutý, červený, bílý), který se 

poté kropil konví jemnými pramínky vody. Vytvářeli se hlavně geometrické a 

květinové ornamenty.  

 

   

Obr. č. 136 
Kropení hliněné podlahy v Lanžhotě.82 

                                                 
80 ŠMARDOVÁ, K.: Hliněné povrchy v historii – člověk, stavba a územní plánování 4. FA VUT Brno. s. 101 
81 STAŇKOVÁ, J.: Lidové výtvarné umění. Praha 1967 s. 33 
82 Tamtéž, s. 31 
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Existoval ještě druhý způsob, a to opačný. Hliněná podlaha se navlhčila 

nebo se natřela tmavou hlinkou a na takto připravený podklad se vysypával 

jemný písek. Tímto způsobem se mohly tvořit i složitější ornamenty.83 

 

 

Obr. č. 137 
Ukázka výzdoby podlahy květinovým ornamentem pomoci sypání písku.84  

 

  

Obr. č. 138 
Příklad vazby s použitím květinového 
ornamentu – K. č. 98, Sig. 58 S 180 NK 

Praha 
 

Obr. č. 139 
Ukázka výzdoby za použití květinového 
ornamentu na celokovové vazbě – K. č. 

28, Sig. 310/87 Č. Budějovice 

 

 

 

                                                 
83 ŠMARDOVÁ, K.: Hliněné povrchy v historii – člověk, stavba a územní plánování 4. FA VUT Brno. s. 100 
84 STAŇKOVÁ, J.: Lidové výtvarné umění. Praha 1967 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=x-raw-image:///37d7aa7ad156ef678c3f043a017c1344e3487ac929182d0c1b248ebf629f3342&imgrefurl=http://www.uzemi.eu/Include/Data/getfile.php?db%3Duzemi%26id%3D498&h=381&w=508&tbnid=Z-9W0Xqq1zedoM:&docid=MEp3tsXGt7g0gM&ei=O9HAVuXRGuqH6ATm8qvgAg&tbm=isch&ved=0ahUKEwil24TF-vfKAhXqA5oKHWb5CiwQMwhhKDowOg
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Lidový malovaný nábytek a jeho ornament. 

 

Lidový nábytek představoval pro chudý lid reprezentativní prvek v jejich 

obydlí. Veškerý mobiliář však malovaný nebyl, z tradičního vybavení tvořil 

pouhou část. Nábytek byl velice barevný a dekory se lišily podle regionů, a též 

podle období vzniku.85  

Nejstarší malovaný nábytek se v Evropě objevuje ve 13. století v podobě 

jednoduchých skříní v sakristiích se stylizovanými ornamenty a figurami světců.86 

Nejstarší dochovaná písemná zpráva o malovaném nábytku u nás je z roku 1462 

a týká se malované truhly v Praze. Nákladné kusy nábytku si ale prostý lid nemohl 

dovolit, a proto se v lidové kultuře malovaný nábytek objevuje až koncem 16. 

století. Kupoval se jako výbava do nové domácnosti. Bohatí lidé si pořizovali 

nejčastěji celé komplety – postel, truhlu, skříň.87   

Nejstarším typem nábytku byla lavice, která byla základním prvkem 

vnitřního vybavení. Na ní se sedělo, pracovalo, ale i spalo. Nejdůležitějším kusem 

nábytku byl pak stůl, který byl součástí koutu88 ve světnici.   

Výzdobných technik bylo vícero. Jednalo se o výmalbu „z volné ruky“, 

fládrování, mramorování, malbu přes šablonu, či kombinaci malby s grafikami. 

Truhláři měli svou zásobu vzorů a postupně své vzorníky doplňovaly o další 

ornamenty. Městský malovaný nábytek tíhnul k naturalismu. Výmalbu vytvářeli 

cechovní mistři a malíři, kteří se vždy snažili o prostorovou výmalbu, kdežto 

lidový dekor lze charakterizovat jako plošný s osobitým stylem a bohatou 

barevností. Ornamentika se uplatňovala u malovaného nábytku v kompozicích – 

podélné, pásové, horizontální, vertikální, centrální, či celoplošné. Důležitou 

složkou výtvarného vyznění byla barevnost, která v sobě nesla symboliku.89 

                                                 
85 KAFKA, K., MEVALDOVÁ, H.: Na dřevě malované – Náboženská výzdoba lidového nábytku. Lika Klub 2015 s. 5 
ISBN 978-80-86069-91-3  
86 ŠVRČKOVÁ, J.: Využití lidových ornamentů ve výuce na 1. stupni základní školy. Masarykova univerzita 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy Brno. 2009 s. 35                      
87Tamtéž s. 35                      
88 Kout, svatý kout - označení pro roh světnice ležící diagonálně od pece. Stála zde rohová lavice se stolem. Na 
stěnách visely obrázky svatých a kříž. Svatý kout byl nejen kultovním místem, ale významnou roli plnil i při 
rodinných a výročních příležitostech (svatba, Štědrý večer atd.). Více viz u hesla Svatý kout v publikaci:  
FROLEC, V.; VAŘECHA, J.: Encyklopedie Lidová architektura. Praha: SNTL 1983. 
89 STAŇKOVÁ, J.: Lidový malovaný nábytek ve středním Pootaví a na Šumavském podlesí. Jihočeská tiskárna n. 
p. Č. Budějovice 1985 s. 1 
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Venkovští truhláři vnášeli do vzorů více vlastní invence a vkusu, ale také 

požadavky zákazníka.90 Ornamenty byly převážně rostlinné, nejčastěji se jednalo 

o kytice, zátiší s ovocem (vinná réva, granátová jablka), krajiny, figurální portréty, 

dále girlandy, věnce a věnečky, ptáčky, a různé varianty pletenců a ozdobných 

pásků.  

Rostlinná ornamentika nejčastěji zahrnovala stylizované kytice – jednotlivé 

snítky květů, plné kytice, svázané, zavěšené nebo umístěné do různých nádob 

košíků či váz. Vyobrazují se především růže, karafiáty, tulipány, narcisy, 

pomněnky, někdy doplněné o plody vinné révy. Takto vyobrazené kytice měly 

symbolizovat strom života. Jedná se o velmi starý symbol lidstva. Růže měla 

hluboký význam, byla symbolem čistoty, krásy, tajemství, nevinnosti. Velmi 

oblíbeným motivem byl i karafiát a hrozny vinné révy. V lidové symbolice 

představovali hojnost a úrodnost.   

Mezi nejčastěji se vyskytující geometrické ornamenty patří klikatky, mřížky, 

pásy, meandr, šachovnice a rozety.  

Zoomorfní ornamenty zobrazovaly zvířata buď v reálném, nebo 

stylizovaném vyobrazení. Nejčastěji se vyskytují ptáčci, kteří symbolizovali duši, či 

strom života. Hrdličky proti sobě sedící, většinou ve věnečku, nebo na vrcholu 

květu, měly manželům zajistit lásku a věrnost po celý život. Objevuje se i pelikán, 

stehlík, kohout, kos, papoušek, nebo orel. Z dalších zvířat je to beránek, symbol 

Boží, a jelen, personifikující mužskou sílu a plodnost.91 

 

                                                 
90 JOHNOVÁ, H., STAŇKOVÁ J., BARAN, L.: Lidový malovaný nábytek v českých zemích. Panorama Praha 1989 s. 
46 ISBN – 80-7038-034-9 
91 KAFKA K., MEVALDOVÁ, H.: Na dřevě malované – Náboženská výzdoba lidového nábytku. Lika Klub 2015 s. 21 
ISBN 978-80-86069-91-3 
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Obr. č. 140 
Truhla na soklu s motivem kytic ve váze. Malba přes šablonu. Těšínsko, 

Orlová. Datace 1857. Umístěna v Etnografickém oddělení HM NM. 

 

Obr. č. 141 
Truhla s rostlinnou ornamentikou, srdcem a zoomorfními motivy jelenů. 

Prachaticko. 1. pol. 19. století. Jihočeské muzeum České Budějovice. 

 

Obr. č. 142 
Truhla na soklu s christogramem IHS, zdobená hřebenovým fládrováním. 

Valašsko, Dolní Bečva, 1. pol. 19. století. Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
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Obr. č. 143 
Truhla na hranolových nožkách s horní i dolní římsou. Čtvercová pole 

zdobená květy v květináčích. Počátek 19. století. Muzeum Děčín. 

 

Obr. č. 144 
Truhla s vyobrazením Sv. Jana Nepomuckého a Pannou Marií Pomocnou. 

Blatnice pod sv. Antoníčkem. Polovina 19. století. Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti.  

1.      2.     3.  

Obr. č. 145 
1. Jednodveřová skříň s motivem monstrance, Vysocko datace 1828 

Muzeum Východních Čech Hradec Králové. 
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Obr. č. 146 
2. Detailní pohled na motiv IHS zdobící vnitřní stranu víka truhlice s datací 

1747 z Rakouska. Severočeské muzeu v Liberci. 

Obr. č. 147 
3. Nebesa postele se symboly svaté trojice (Boží oko, christogramem IHS 

a holubicí sv. Ducha). Severní Čechy přelom 18. a 19. století. 
Severočeské muzeum v Liberci. 

 

Obr. č. 148 
Bočnice postele zdobená Srdcem Ježíšovým, obilnými klasy a vinnou révou. 

Jihovýchodní Morava, 2. pol. 19. století.  Muzeum J. A. Komenského 
v Uherském Brodě. 
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Obr. č. 149 
Detailní pohled na části skříně se zobrazením Ukřižovaného Ježíše. Východní 

Čechy poč. 19. století. Etnografický ústav. 
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Obr. č. 150 
Skříň s rostlinnými motivy. Datace 1787. Městské muzeum ve Volyni. 
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Obr. č. 151 

Detailní pohled na výmalbu skříně. Datace 1787. Městské muzeum ve Volyni. 

 

Na závěr se zmíníme o území Jižních Čech, které nás zajímalo díky produkci 

celokovových vazeb. Na bohatých jihočeských, nazývaných „pšeničných“ Blatech 

(jedná se o území Soběslavi, Bechyně, Veselí nad Lužnicí), se vyhranila jemná a 

měkká malba nábytku. Byla vytvářena hlavně na hnědém či červeném 

podkladě.92 Charakteristické pro ni jsou hlavně květinové a geometrické 

ornamenty. Desky nábytku jsou rozděleny do čtverců (jak už to bývá u 

celokovových vazeb, při střetu linek z teček vznikají rohové čtverce). Ve výmalbě 

se odráží i zdobnost Blatských krojů.  

 

                                                 
92 SCHNEIDER, E.: Památník venkovského lidu v Žumberku – stálá expozice Jihočeského muzea. Lidový malovaný 
nábytek v Jižních Čechách. Velký Šenov 1981.  
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Obr. č. 152 
Skříň s motivem věnečků.93 

    

Malé nádherně zdobené truhličky, které byly většinou určeny pro svatební 

dary, byly zdobeny především květinovými vzory (kopretiny, pomněnky, chrpy, 

pantoflíčky a další drobná kvítka), dále plody vinné révy a motivem srdce. I tyto 

ornamenty se prolínají do celokovových vazeb. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 SCHNEIDER, E.: Památník venkovského lidu v Žumberku – stálá expozice Jihočeského muzea. Lidový malovaný 
nábytek v Jižních Čechách. Velký Šenov 1981  
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Malování mýdlem na skle a podmalby na skle. 

 

Malování na skle je velmi stará technika, která je téměř zapomenutá. 

Vyžadovala pouze čas, fantazii a zručnost. Jednalo se o zdobení mýdlem na 

skleněné tabulky oken a dveří.  Dekory se prováděly seříznutým mýdlem. Mýdlo 

po uschnutí mělo nádech do stříbrna, takže ornament působil jako broušený. 

Ornamenty na oknech nenahrazovaly jenom záclony, ale měly i svůj význam.94  

Tato technika vznikla na Slovácku. Používala se vždy před svátky, když ženy 

umyly a vyleštily okna. Děvčata je poté ozdobila vzory, které kreslila jen od 

ruky.95 

 

 

Obr. č. 153 
Kohout malovaný mýdlem, Strážnice r. 1940.96 

                                                 
94 MELNÍKOVÁ – PAPOUŠKOVÁ,  N.: Československé lidové výtvarnictví. Orbis Praha 1948 s. 38 
95 HASALOVÁ, V.: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě. Orbis Praha 1953 s. 26 
96 Tamtéž  
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Obr. č. 154 
Malování mýdlem na okně, Strážnice r. 1940.97,98 

 

Lidové obrázky malované na skle nebo také podmalby na skle se řadí mezi 

tzv. zlidovělé výtvarné projevy.99 Tato forma byla  převzata z bohatých 

společenských vrstev a chudí lidé – neprofesionální umělci „svatým“ obrázkům 

dali krásnou formu lidovému výtvarnému umění. Setkat se s nimi dnes můžeme 

jen v muzeích či skanzenech.100 

Vývoj podmaleb se dělí do tří fází. V první etapě sloužily jako předlohy 

svaté obrázky, které si lidé nosili domů ze svých návštěv poutních míst. Tyto 

umělecké výtvory vznikaly ve velmi malých sériích, a to na objednávku do 

místního kostela nebo kapličky; dalším objednatelem byli bohatší vesničané.  

Ve druhé etapě docházelo k větší sériové produkci. Umělecký tvůrčí výraz i 

propracovanost podmaleb začíná zaostávat. Malba se stává mechaničtější, 

kontury se zvýrazňují. I témat je méně. Vytváří se podmalby s náměty, o které 

odběratelé mají zájem. 

Ve třetí etapě došlo k vývoji hotových vzorů a modelů, které se stereotypně 

opakovaly. Opět však dominovala náboženské tématika. Podmalbami na skle se 

zabývaly sklárny, které pod sebou zaměstnávali několik malířů, kteří tyto 

                                                 
97 HASALOVÁ, V.: Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě. Orbis Praha 1953 s. 26 
98 MELNÍKOVÁ – PAPOUŠKOVÁ N.: Československé lidové výtvarnictví. Orbis Praha 1948 s. 38 
99 KAFKA, L.: Malované na skle – lidové podmalby. Lika klub 2005 s. 15 ISBN 80-86069-34-6 
100 BELISOVÁ, N., PATZELT, Z., SOJKA, V.: Lidové památky Českého Švýcarska. České Švýcarsko obecně 
prospěšná společnost. 2006 s. 50 ISBN 80-239-6367-8 
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artefakty vytvářeli. Poté se prodávaly buď na jarmarcích, nebo na poutních 

místech. Velká většina se exportovala do zahraničí.   

Výzdoba celokovových vazeb je svázána s náboženskou tématikou, která se 

odráží v lidových podmalbách. Narážíme hlavně na pozdní výjevy na 

celokovových vazbách, které zobrazují půlfigury světců a církevní předměty.  

 

  

Obr. č. 155 
Sv. Jan Nepomucký.98 

 

Obr. č. 156 
Sv. Jan Nepomucký.  

K. č. 124, Sig. 4312 Týn nad Vltavou 
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Obr. č. 157 

Sv. Jan Nepomucký.98  
 

Obr. č. 158 
Sv. Jan Nepomucký.  

K. č. 46, Sig. 2290 Č. Budějovice 

 
 

Obr. č. 159 
Ukřižovaný Kristus.98 

 

Obr. č. 160 
Ukřižovaný Kristus.  

K. č. 76, Sig. B 97 OT Klatovy 
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Obr. č. 161 

Vyobrazení monstrance.98 
Obr. č. 162 

Monstrance. 
K. č. 20, Sig. 237/87 Č. Budějovice 

 

 
 

Obr. č. 163 
Panna Maria s Jezulátkem.98 

 

Obr. č. 164 
Panna Maria s Jezulátkem.  

K. č. 46, Sig. 2290 Č. Budějovice 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU2Je1r5DLAhWDUhQKHYAEDDEQjRwIBw&url=http://www.vmo.cz/rubriky/pro-badatele/katalogy-sbirek/kolekce-obrazku-na-skle/&psig=AFQjCNFIWYJyZRCPER2p_M7MuKBDZkpZUQ&ust=1456402264880580
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Obr. č. 165 
                               Sv. Jiří.101  
 

Obr. č. 166 
Sv. Jiří.  

K. č. 23, Sig. 278/86 Č. Budějovice 

 

Nápisy 

IHS, ECCO HOMMO, INRI 

Nápisy opět spjaté s ikonografií se často objevují i na celokovových 

vazbách. Objevují se v lidové kultuře ve všech uměleckých směrech, jak u 

nábytku, porcelánu, textilu, tak i na architektuře, či na obrázcích (malbách, 

grafikách, podmalbách na skle, kramářských tiscích).  

IHS 

Nápis představuje jeden z nejdůležitějších symbolů křesťanského světa 

znázorňující Kristův monogram.102 Jedná se o zkratku řeckého slova Ježíš, která 

však byla později polatinštěna a vykládána jako Iesus Hominum Salvator čili „Ježíš 

spasitel lidí“.  

Tato podoba se pak rozšířila hlavně v Itálii a ve Španělsku v období 

renesance. Posléze se začal používat jako samostatný symbol, který si za svůj 

                                                 
101 KAFKA, L.: Malované na skle – lidové podmalby. Lika klub 2005 s. SBN 80-86069-34-6 
102 HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974 s. 174 – 190 ISBN 
978-80-7185-902-4 
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vzali Jezuité (Tovaryšstvo Ježíšovo). IHS se tedy u tohoto řádu vyskytuje u všech 

jejich staveb, na liturgických předmětech, nebo náhrobcích apod.  

 

  
Obr. č. 167 

Plástovice Jižní Čechy – vyobrazení na 
místní kapličce. 

Obr. č. 168 
Jednodveřová skříň s motivem monstrance, 
Vysocko datace 1828 Muzeum Východních 

Čech Hradec Králové. 

  
Obr. č. 169 

Ukázka výzdoby s nápisem IHS na 
celokovové vazbě.  

K. č. 72, Sig. JK 1681 Jindřichův Hradec. 

Obr. č. 170 
Ukázka výzdoby s nápisem IHS na 

celokovové vazbě.  
K. č. 19, Sig. 233/86 Č. Budějovice. 
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ECCE HOMO 

Ecce homo „Hle, člověk“103 vyslovil Pilát, když nechal zbičovaného Krista 

v purpurovém plášti vyjít před shromážděný dav lidí. Když ho velekněží a lid 

viděli, dali se do křiku: „Ukřižuj ho, Ukřižuj ho!“.104 

 

 

 

 

 

Obr. č. 171 
K. č. 76, Sig. B 97 OT Klatovy 

Vyobrazení nápisu „Ejhle člověk“ 
ve výzdobě celokovové vazby. 

Obr. č. 172 
K. č. 110, Sig. 4188 N Soběslav 

Vyobrazení nápisu Ecce Homo ve výzdobě 
celokovové vazby.  

 

 

INRI 

Tento akronym představuje ve zkratce hebrejský nápis „Iesus Nazarenus 

Rex Iudoeorum“ (Ježíš Nazaretský, král židovský). Evangelista Jan uvádí, že nápis 

dal na Ježíšův kříž umístit Pilát. Text byl psán hebrejsky, latinsky a řecky.105  

Na výzdobě celokovových vazeb se objevuje často, právě u vyobrazení 

Ukřižovaného Krista.  

 

                                                 
103 Jan 19, 5. http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=jan%2019,3-34 
104 HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974 s. 126 – 190 ISBN 
978-80-7185-902-4 
105 Jan 19, 19–20. http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=jan%2019,3-34 
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Obr. č. 173 
Vyobrazení nápisu INRI ve výzdobě 

celokovové vazby. 
K. č. 124, Sig. 4312 Týn nad Vltavou. 

Obr. č. 174 
Vyobrazení nápisu INRI ve výzdobě 

celokovové vazby. 
K. č. 76, Sig. B 97 OT Klatovy. 

 

Obr. č. 175 
Vyobrazení Ukřižovaného Krista. 106  

   

 

                                                 
106 ŠTĚPÁNEK, F.: Duchovní křesťanské katolické jádro všech modliteb. Arbor vitae a Muzeum umění Olomouc 
2009. s. 149. ISBN 978-80-87164-16-7 



117 
 

4. Katalog ornamentů 
  

Katalog ornamentů byl vytvořen překreslením nafotografovaných 

celokovových vazeb. Jedná se o ornamenty uvedené a rozepsané níže, které byly 

překreslovány na pauzovací papír z celého pokryvu mosazných ploten desek 

(přední – zadní deska a hřbet). Došlo k překreslení všech vazeb bez cíleného 

výběru.  

Grafická dokumentace ornamentů byla vytvořena v barevném 

rozlišení:  černá (pozitiv), červená (negativ) a zelená (výsek).  Podrobnější popis je 

uveden v příloze v katalogu ornamentů.  

 4.1  Florální – květiny, úponky, festony, rozety 

Ve výzdobě celokovových vazeb se setkáváme s velkou a rozsáhlou 

výzdobou rozličných květinových motivů.  

Květina je symbolem prvopočátku světa a vzniku života. Mezi prostým 

lidem byl tento motiv velice oblíbený a jeho vyobrazení můžeme nacházet takřka 

na všech předmětech všednodenní potřeby (nábytek, porcelán, oděv, 

architektura apod.). Setkáváme se s tulipány, kopretinami, růžemi atd. Zpravidla 

jde o symboly znovuzrození, krásy, života a štěstí. Vyobrazení květů v křesťanství 

znamená čistotu, cudnost a duchovnost.107 

Ještě se musím zmínit o „Květomluvě“.108  

Dnes tuto řeč neovládáme, byla téměř zapomenuta. Dříve však druh a 

barva květiny říkala mnohem více, než pouhá slova. Květiny se vždy považovaly 

za znamení lásky, galantnosti, náklonnosti, a navíc byly krásné a nosily v sobě 

tajemství. Kytice z jednoho druhu květin nebyly do poloviny 19. století běžnou 

záležitostí. Každá květina měla svůj význam. Básníci, malíři a skladatelé je 

používali ve svých dílech jako symbol. Proto i vyobrazení květiny, či jakéhokoliv 

stylizovaného květu nese v sobě na celokovových vazbách svůj význam. Jelikož 

                                                 
107  ŠVRČKOVÁ, J.: Využití lidových ornamentů ve výuce na 1. stupni základní školy. Masarykova univerzita 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy Brno. 2009 s. 131 
108 Květomluva – symbolika květin je označení pro vybrané, ozdobné (květnaté) slovní vyjadřování. V původním 
významu však představuje způsob, jak sdělit své pocity a názory jiné osobě za pomoci květin. Diskrétně 
vyjadřuje city a názory, které by se obtížně řekly slovy nebo by bylo jejich slovní vyjádření v dané situaci 
nežádoucí (např. společensky nepřijatelné). Tento druh komunikace vznikl ve starověkých harémech. Svůj 
rozkvět později zaznamenal za vlády britské královny Viktorie.  
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knihy byly věnovány ženám při jakékoliv příležitosti (svatba, křest, biřmování), 

byla květomluva u celokovových vazeb veskrze pozitivní.  

Z vyobrazení květin se na celokovových vazbách objevují hlavně kopretiny, 

růže a tulipány. Z dalších rostlinných motivů jsou to rozety, úponky, větévky a 

festony.  

I barevné provedení květin mělo význam. K tomuto účelu mohla sloužit 

barevná sklíčka, která se velmi často objevovala ve středových výsecích 

samotných květů.  

Jaký mývaly barvy význam: 

Afrikán žlutá, žluto oranžová nehynoucí láska 

Fialka (Violka) modrá prosba o vyslyšení lásky 

žlutá slib lásky a věrnosti 

bílá zármutek nad prchajícím 

štěstím, tajná láska 

modrá srdce spojená věrnou 

láskou 

Gerbera, gladiola oranžová, červená potřebuji čas 

Karafiát bílý touha po lásce 

červený znamená obdiv 

žlutý zklamání 

Zvonek modrý kdy Tě zase uvidím 

Narcis žlutý sebelásky, zahleděnost 

Růže 

(uctívání Panny Marie) 

bílá čistota, čisté svědomí 

žlutá žárlivost 

oranžová touha 

červená  náležím zcela tobě 

rudá  miluji Tě 

Kopretina  bílá tvá krása je jen pýchou 

Kosatec  jakákoliv barva tichá voda břehy mele 

Tulipán  rudý  miluješ nádherně 

žlutý  ve Tvém úsměvu je slunce 
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4.2 Zoomorfní – orel, kohout, holubice 

Ve středověku zvířata často symbolizovala Krista; např. Beránek, Páv, 

Pelikán, Kohout, Holubice a Ryba. 

Beránek byl symbolem nevinnosti a čistoty. V kombinaci s pastýřem 

znázorňuje věřícího člověka, samotný beránek je také symbolem Ježíše Krista 

jako obětního beránka – Beránek Boží.  

Pelikán je symbolem Krista. U pelikána se traduje, že v případě nouze o 

potravu pro mláďata zobákem rozklová svoji hruď a krmí mláďata svou krví.109 

Tento akt má symbolizovat Ježíše, který trpěl a zemřel za všechny hříšné lidi, a 

kterému byl probodnut bok, z něhož vytekla krev. Víno, které je součástí svaté 

večeře Páně, symbolizuje onu krev, kterou Ježíš prolil za hříšné lidi, a proto býval 

Kristus zobrazován také jako pelikán.  

Kohout má symbolizovat zapření Krista. Obr. č. 167 Sv. Petr ho třikrát zapřel a 

kohout vždy zakokrhal. Jen pro zajímavost uvádím tzv. Kohoutí kříže, které byly 

rozšířeny hlavně v Bavorsku v 18. – 19. století a poté se dostaly k nám. Obr. č 191 

Jedná se o kříže s nástroji Kristova umučení (Arma Christi). Jedná se o 

dvouramenný kříž s umučeným Kristem. Na jeho nejvyšším místě je umístěn 

kohout s hodinami a na břevnech kříže jsou rozmístěny nástroje umučení.110 

Ze zoomorfních ornamentů se na celokovových vazbách dochovala tři 

vyobrazení. V prvním případě na mosazných plotnách u knihy se Sig. 2255 z 

Českých Budějovic (viz Obr. č. 178). V druhém případě se jedná o dochovaný 

zoomorfní ornament umístěný na hřbetu mosazného pásku Sig. 2509 z Českých 

Budějovic (viz Obr. č. 179), kde se může jednat o holubici, nebo pelikána, který 

má v pozadí ratolest. V třetím případě se jedná o dochované vyobrazení ptáčků 

nebo pelikánů na hřbetu mosazného pásku u paty vyobrazené monstrance u 

knihy s inventárním číslem 18 D 4 z Národního muzea v Praze (viz Obr. č. 178) 

                                                 
109 ROYT, J.: Slovník biblické ikonografie. Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2007 s. 122 ISBN 
978-80-246-0963-8 
110 http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/KOHOUTI_KRIZ.htm 
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Obr. č. 176  
Detail kohouta.111 

Obr. č. 177     
Kohoutí kříž.112                         

 
 

 

 

 

Obr. č. 178 
Vyobrazení kohouta – K. č. 45, Sig. 2255 Č. Budějovice. 

 
 
 

  
Obr. č. 179 

Ukázka výzdoby celokovové vazby a její nákres – K. č. 48, Sig. 2509 Č. Budějovice. 

                                                 
111 ttp://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/KOHOUTI_KRIZ.htm 
112 FIBICH, O., HÁJEK, P., MÜLLER J., ŘÁDKOVÁ I., SKALICKÝ, K., ŠTORKOVÁ, J.: Jakub Bursa a Jihočeská 
venkovská architektura. Národní památkový ústav České Budějovice 2014 ISBN 978-80-85033-52-6 (NPÚ Č. 
Budějovice) ISBN 978-80-904644-8—3 (Strakonický Hrad) 
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4.3 Geometrické vzory – pásky, linky, obloučky, meandry, abstraktní kombinace  

 
 

Pokud budeme hovořit o ornamentu geometrickém, máme na mysli určitý 

druh zdobných prvků. Jedná se o pásky, linky, obloučky, meandry, abstraktní 

ornamenty, či jejich kombinaci.  

Ornamenty u celokovových vazeb byly různé, ale ne úplně libovolné. 

Z výzdoby je patrné, že se vše podřizovalo jistému řádu. Mluvíme o rámování 

okrajů mosazných ploten desek, kde se setkáváme s výše zmiňovanými 

ornamenty. Obr. č. 194, 195, 196, 197 Ornament tvořili lidé nevzdělaní, kteří měli 

přirozenou obrazotvornost, schopnost a smysl vytvářet tyto zdobné a okrašlující 

prvky při okrajích desek. Teprve při detailním zkoumání a postupném 

překreslování se ukazovalo, jaké nepřeberné množství krásných vzorů 

vytvořených z jednoduchých geometrických tvarů vazby obsahují. Jednotlivé 

vzory vznikly vždy kombinací několika základních geometrických forem: kruh, 

čtverec, elipsa, atd., které jsou vytvářeny perlovce,113 meandry,114 zubořezy,115 

nebo jen rovnými čárami.  

Celokovové vazby obsahují velké množství variant, a proto byl katalog 

doplněn i o tyto ornamenty. (viz katalog) 

 

 

 

  

 

 

Obr. č. 180 Obr. č. 181 

                                                 
113 Perlovec – astragal – ornament vzniklý v antice a běžně u nás používá od renesance. Je složený jakoby 
z navlečených perel kulového nebo elipsovitého tvaru 
114 Meandr – geometrický ornament řeckého původu (název podle klikatící se říčky)buď pravoúhle zalomený, 
nebo složený ze spirál, který má ještě název mořská vlna. 
115 Zubořez – pásový ornament z kvádříků či kostek – zubů, střídající se s mezerami. 
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Ukázka pásku s obloučkem a 
perlovcem.  

K. č. 53, Sig. JK 1684 – J. Hradec. 

Ukázka pásku s perlovcem a 
meandrem. 

K. č. 115, Sig. 4190 N 
Soběslav. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Obr. č. 182 
Pásek tvořen z meandru a 

perlovce. 
K. č. 47, Sig. 2304 – Č. 

Budějovice. 

Obr. č. 183 
Ukázka jeného pásku 

s meandrem. 
K. č. 120, Sig. 4306 – Týn nad 

Vltavou. 

 

 

 

Obr. č. 184  
Ukázka abstraktního ornamentu. 

K. č. 125, Sig. 4313 – Týn nad Vltavou. 

  

Obr. č. 185 
Příklad jiného abstraktního ornamentu. 
K. č. 120, Sig. 4306 – Týn nad Vltavou. 
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Obr. č. 186 

Abstrakní výzdoba povrchu štítku spony. 
K. č. 27, Sig. 305/87 – Č. Budějovice. 

 

4.4 Vyobrazení svatých 

Panna Maria s Ježíškem 
 

Panna Maria je zosobněním pokory, poslušnosti a oddanosti Kristu. Během 

dvoutisícileté historie se vyvíjely názory na její úlohu v církvi. Projevem této úcty 

je mariánský kult.116 

K atributům Panny Marie patří koruna a závoj, který je zpravidla bílý, 

dlouhý šat sepnutý sponou je modrý, doplňovaný červenou, zelenou nebo zlatou. 

Panna Marie je někdy oděna i v bílých šatech, což je velmi výjimečné zobrazení. 

Většina motivů je symbolem panenství a Neposkvrněného početí Marie 

(Immaculata).  

Během staletí se ustálily různé typy zobrazení Panny Marie, které můžeme 

rozdělit do tří velkých skupin. Samostatně stojící Panna Marie, Panna Marie 

s dítětem a vyobrazení se scénami ze života Panny Marie.  

Na dochovaných celokovových vazbách se objevuje jako Madona (Marie 

s Ježíškem, viz Obr. č. 187) nebo jako Pieta spolu s Ukřižovaným Kristem a anděly 

(viz Obr. č. 189). 

                                                 
116 ROYT, J.: Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2007. s. 189 ISBN 978-80-246-0963-8 



124 
 

 

 

 
Obr. č. 187  
Madona.  

K. č. 46, Sig. 2290 – Č. Budějovice. 

 
Ukřižování s pietou a anděly 
 

Ve Starém a Novém zákoně jsou andělé nadlidské bytosti, které mají 

nadání od Boha (milosti, svatosti, spravedlnosti) a působí jako poslové mezi 

Bohem a lidmi, jsou strážci a ochránci člověka. Pro své lidumilné a kladné 

postavení byli andělé velice oblíbení v širokých vrstvách lidu.117  

Ukřižování s pietou a anděly je pravděpodobně odvozeno z Bechyňského 

kostela Nanebevzetí Panny Marie. Chrám patřil k proslulým jihočeským poutním 

místům. Od třicetileté války zde byly uctívány tři objekty. Jednalo se o pozdně 

gotické sochy znázorňující Piety (Panna Marie Bolestná Větší a Menší) a krucifix 

z 2. pol. 16. století. Větší Bechyňská pieta náleží k typu horizontální piety, u které 

má Kristus svěšenou ruku. Toto zobrazení je identifikačním znakem, protože bývá 

zobrazováno společně s Ukřižovaným Kristem.118 

                                                 
117 Lidová národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 2. Praha: Etnografický ústav Akademie věd 
České Republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. 
Mladá fronta, 2007, s. 27. 
118 KAFKA, K., MEVALDOVÁ, H.: Na dřevě malované – Náboženská výzdoba lidového nábytku. Lika Klub 2015 s. 
103, ISBN 978-80-86069-91-3. 



125 
 

                           

Obr. č. 188 

Vyobrazení Větší Bechyňské piety s Ukřižovaným Kristem. Malba na plátně 
tzv. koutra,119 Jižní Čechy, Blata, 1. pol. 19. stol. (Blatské muzeum v Soběslavi inv. 
č. N 6650).120 

 

 
 

Obr. č. 189 
Případ vyobrazení Ukřižovaného s Pietou a anděly. 

K. č. 116, Sig. 4191 N – Soběslav 

                                                 
119 Koutra – zástěna, paraván. Používala se pro ženy v období šestinedělí. 
120  KAFKA, K., MEVALDOVÁ, H.: Na dřevě malované – Náboženská výzdoba lidového nábytku. Lika Klub 2015 s. 
103 ISBN 978-80-86069-91-3 
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Obr. č. 190 
Ukřižovaný Kristus s Pietou a anděly. K. č. 113, Sig. 4193 N – Soběslav 

  
Obr. č. 191 

Jiný příklad téže scény. K. č. 84, Sig. 3441 B 1516. – Písek 
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Ukřižování s Pannou Marií a Jezulátkem 
 

 

 

 

 
 

Obr. č. 192 
Ukázka vyobrazení Ukřižovaného s Pannou Marií a Jezulátkem. 

K. č. 12, Sig. 185/86 – Č. Budějovice 

 
 

Sv. Jan Nepomucký 
 

Jeden ze skupiny Českých zemských patronů. Nejčastěji je zobrazován 

v kanonickém rouchu s biretem na hlavě. V ruce drží krucifix s palmovou ratolestí 

a kolem hlavy má svatozář s pěti hvězdami. V minulosti byl také zobrazován, jak 

zpovídá královnu, jak je svržen z mostu, či se vznáší nad Karlovým mostem. Sochy 

Jana Nepomuckého byly umisťovány při cestách, ale hlavně na mostech. Sv. Jan 

Nepomucký je patronem mlynářů, vodařů, lodníků a zpovědníků.121 

                                                 
121 HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974, s. 189 – 190. ISBN 
978-80-7185-902-4. 
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Obr. č. 193 
Ukázka vyobrazení sv. Jana Nepomuckého v tradičním postoji s krucifixem v 

rukou. K. č. 124, Sig. 4312 –Týn nad Vltavou 

  

Obr. č. 194 
Poprsí sv. Jana Nepomuckého na celokovové vazbě.  K. č. 46, Sig. 2290 

 – Č. Budějovice 
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Obr. č. 195 
Vyobrazení sv. Jana Nepomuckého na celokovové vazbě. K. č. 116, Sig. 4191 N   

– Soběslav 

 

Sv. Jiří 
 

Jedná se o mučedníka a bojovníka, jenž se údajně narodil v Kapadocii 

v Malé Asii a zemřel v Palestině koncem 3. století. Svatý Jiří prý bojoval s drakem 

na břehu moře, aby zachránil princeznu, která mu byla předložena jako oběť. 

Princeznu nakonec zachránil, draka přivedl do města, kde ho před králem a 

vyděšeným lidem zabil.122 

Sv. Jiří je oblečen v brnění římského vojáka, nebo jako středověký rytíř. 

V ruce drží meč, někdy zlomené kopí, korouhev s červeným křížem nebo štít 

s křížem. Dále se zobrazuje, jak šlape na krk drakovi – jedná se o narážku na 

vítězství křesťanské víry nad zlem.  

Sv. Jiří se na celokovových vazbách objevuje velmi zřídka.  

 

                                                 
122 HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974, s. 199–200. ISBN 
978-80-7185-902-4. 
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Obr. č. 196 
Vyobrazení sv. Jiří na celokovové vazbě.  K. č. 23, Sig. 278/86 – Č. Budějovice 

 

Ukřižovaný Kristus 
 

Ukřižování Krista patří k nejvíce známým a bohatě rozvinutým tématům.123 

Charakter zobrazení procházel v různých dobách změnami a proměnami, ve 

kterých se odrážely náboženské myšlenky a cítění doby. Zpodobnění krucifixu, jak 

ho známe v dnešní podobě, se vyskytlo v 6. století (vyobrazeno na vazbách ze 

slonoviny, z kovu). V tomto období se objevuje po stranách kříže Panna Maria a 

sv. Jan Evangelista. Po obou stranách se také objevují symboly slunce a měsíce. 

Pod byzantským vlivem je Kristus zobrazen jako vítězný Spasitel s královskou 

korunou na hlavě. Od 11. století je Kristus vyobrazen jako ochablá a zmučená 

postava s pokleslou hlavou. Později i s trnovou korunou na hlavě.124 

Kristus svou obětí na kříži otevřel lidem možnost spásy své duše (vykoupení 

z prvotního hříchu Adamova) a věčný život po smrti.  

Ve středověku docházelo ke snahám prosadit, že dřevo z kříže pochází ze 

stromu poznání v zahradě Eden a že Adam byl pohřben na místě ukřižování. 

Lebka, která je často umisťována u paty kříže má poukazovat na Golgotu – „místo 

Lebky“, a má představovat lebku Adamovu.  

                                                 
123 ROYT, J.: Slovník biblické ikonografie. Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2007, s. 296. ISBN 
978-80-246-0963-8. 
124 HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974, s. 456–457. ISBN 
978-80-7185-902-4. 
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Dalším důležitým zobrazením pro křesťany byla krev Kristova prolitá při 

ukřižování. Kristově krvi byly přisuzovány spásné účinky (svátost oltářní), a proto 

se zobrazuje pramen krve vytékající z Kristova boku. Tato krev byla zachytávána 

do kalichu (obřadní nádoby).  

Na celokovových vazbách se motiv ukřižovaného Krista objevuje jak na 

plotnách desek, tak na hřbetech vazby. Kříž je občas doplněn o cedulku INRI nebo 

je nad samotným vyobrazením kříže uveden nápis Ecce Homo.  

 

 
 

Obr. č. 197 
Poměrně precizní a citlivé provedení ukřižovaného Krista na vazbě z Týna nad 

Vltavou – K. č. 124,  Sig. 4312.  

 
 

Obr. č. 198 



132 
 

Příklad jednoduší variace krucifixu. 
 K. č. 76,  Sig. B 97 OT  – Klatovy 

 

4.5 Texty na celokovových vazbách 

Na celokovových vazbách se setkáváme s nápisy poměrně často. Jejich 

úkolem bylo vyobrazit jména, iniciály majitelek, nebo autorů vzniklých vazeb. 

Byly provedeny buď technikou tepání (pozitivní), nebo puncování (negativní). 

Také docházelo k vyobrazení náboženských textů jako INRI, ECCO HOMMO a IHS.  

 

 

 

 

Obr. č. 199 
Letopočet a iniciály na vazbě z Vodňan – K. č. 139, Sig. 4263.  

 

 

 

 

Obr. č. 200 
Přiklad vazby kde se vedle datace a iniciál objevuje i celé jméno majitelky knihy. 

Č. Budějovice – K. č. 11, Sig. 169. 

 

 

Obr. č. 201 
Jiný příklad vazby s textem, tentokrát s odkazem na Nový Zákon.  

Soběslav – K. č. 110, Sig. 4188 N.  
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Obr. č. 202 
Vypuncované jméno majitelky knihy na hřbetu vazby.   

Soběslav – K. č. 110 Sig. 4188 N. 

 

4.6 Vyobrazení liturgických předmětů – kříž, kalich, monstrance 

Kříž, krucifix (lat. Crux) je nejstarší symbol, který používá několik 

náboženství. V křesťanství se začal používat v 5. – 6. stol. Je symbolem Kristovy 

oběti a obecněji křesťanství. Jedná se o geometrický obrazec, který se skládá ze 

dvou čar. Jedné svislé vertikály a druhé vodorovné horizontály. Tyto čáry svírají 

pravý úhel, a tak tvoří čtyři kvadranty. Tento symbol může rovněž chápat jako 

rozdělení světa na světové strany.  

Kříž byl v minulosti používán jako popravčí nástroj. Užíván byl ve starověku 

Babyloňany, Fényčany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané. 

V římské říši sloužil k popravě zločinců, otroků, politických buřičů a těch, kteří 

nebyli římskými občany. Kříž mohl mít různou podobu, kromě tradičního tvaru se 

mohl podobat např. písmenům „T“ nebo „X“.125  

 
 

Obr. č. 203 
Ukázka bohatě zdobeného a o sklíčka doplněného kříže.   

                                                 
125 HALL, J.:  Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha-Litomyšl 2008, s. 238–239. 
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Č. Budějovice – K. č. 4, Sig. 117/86.  

  

Obr. č. 204 
Jednodušší varianta kříže. Č. Budějovice – K.č.  47, Sig. 2304.  

  

Obr. č. 205 
Řecký kříž vyplněn meandrem. Týn nad Vltavou – K. č. 123, Sig. 4309.  

 
 
Kalich 
 

Jedná se o tradiční nádobu (ze zlata, či stříbra) používanou při slavení 

Eucharistii.126 Používání kalicha je velmi závazné díky Kristovým slovům při 

poslední večeři: „Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni“, 

(Mk. 14,23). Kalich je tak symbolem křesťanské víry a spásy.127 

Při zobrazování bývá umístěn na stole a kolem něho je svatozář 

samostatná, nebo s hostií.  

                                                 
126 Pojem eucharistie (díkůvzdání) pochází z řeckého eucharistein – děkovat. Ústředním bodem celého slavení 
eucharistie je děkovná modlitba. Historicky se eucharistie vyvíjela, jednotlivé církve mají přizpůsobené vlastní 
tradici. Eucharistie je jedna ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře 
Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdává se díky za spasení. Pojmem eucharistie se rovněž označuje i 
chléb a víno proměněné v tělo a krev Kristovu 
127 HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974 s. 210 ISBN 978-80-
7185-902-4 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kult
https://cs.wikipedia.org/wiki/Posledn%C3%AD_ve%C4%8De%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transsubstanciace
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Kalich se na celokovových vazbách vyskytuje často. Buď je možno ho vidět 

na celokovových plotnách desek, nebo na hřbetech, a to v jednoduchém 

vyobrazení, nebo velmi mistrovsky propracovaném.  

 

 
 

Obr. č. 206 
Kalich s nápisem „IHS“ a eucharistií postaven na kalvárii.  

Písek – K. č. 85, Sig. L 153 489. 

 
 

Obr. č. 207 
Precizní a bohaté znázornění kalicha s monstrancí a svatozáři.  

J. Hradec – K. č. 64, Sig. JK 987.  
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Obr. č. 208 
Jiný příklad vyobrazení kalicha, tentokrát s nápisem „INRI“. 

J. Hradec – K. č. 61, Sig. JK 1110. 

  

Monstrance128 
 

Monstrance od vrcholného středověku slouží k vystavování a uctívání 

svěcené hostie v katolickém kostele. Používá se mimo mši svatou při tzv. 

(eucharistickém) výstavu, kdy jsou věřící vyzváni k její adoraci (klanění). Obřad se 

nazývá adorace Nejsvětější svátosti oltářní, kromě klanění při něm znějí sborové 

modlitby. Během adorace se připomíná symbolika proměnění hostie v Tělo 

Kristovo. Dříve se ve svátek Božího Těla pořádala četná eucharistická procesí, v 

nichž byla monstrance nesena nebo vezena na voze. Odtud se pro největší 

monstrance vžilo označení "procesní". 

Při procesí je monstrance nesena se sochou Panny Marie.129 Procesí se 

konala hlavně k uctění Matky Boží. Největší rozmach procesí nastal v baroku. 

Jelikož lidé dříve na procesí chodili a byl to pro ně velký svátek, vyskytuje se 

monstrance jako námět i ve výzdobě celokovových vazeb.  

                                                 
128 Monstrance (z lat. "monstrare" předvádět, volněji demonstrovat), jiným termínem "custodia" je ozdobná 
prosklená schránka na noze, zhotovená z ušlechtilých kovů (nejčastěji ze zlaceného stříbra), patří k liturgickým 
předmětům. V nejstarších dobách (asi od 12. století) sloužila k ukazování svatých ostatků, byla tedy původně 
relikviářem ("monstrantia pro reliquiis"). Později se začala používat pro vystavování proměněné hostie. 
129 Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974, s. 284–285. ISBN 978-
80-7185-902-4. 
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Obr. č. 209 
Bohatě provedena monstrance z Č. Budějovic – K. č. 20, Sig. 237/87. 

 

 

Obr. č. 210 
Příklad jednoduchého znázornění monstrance.  

Č. Budějovice – K. č. 45, Sig. 2255. 

 

 

Obr. č. 211 
Jiný příklad monstrance.  

J. Hradec – K. č. 72, Sig. JK 1681.  
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4.7 Kalvárie (skála, hlína) 

Původně jde o latinský překlad názvu biblické hory, vzniklý z aramejského 

Gulgatha, což dalo řecké Galgatha, latinsky Golgota.130 Přikloněním k latinskému 

slovu calva (tj. lebka; lysá) vznikl název „Kalvárie“ připomínající jak svým zněním, 

tak svým významem (místo popravčí) horu lebek. Protože na této hoře byl 

ukřižován Kristus, dávali naši zbožní předkové často její jméno i mnohým našim 

kamenitým návrším, které pak zdobilo nějaké umělecky ztvárněné ukřižování 

Krista nebo alespoň tři kříže. Proto se také kromě názvu hory užívá i podstatné 

jméno obecné — kalvárie, znamenající umělecké ztvárnění ukřižování Krista.131 

Vyskytuje se nejen v chrámech, ale i na kamenných mostech (např. v Písku, v 

Praze na Karlově mostě) apod. 

Hodně často vedla na takové návrší i „křížová cesta“, která měla 

znázorňovat Kristovu cestu, aby věřící, kteří tuto cestu podnikli, mohli prožívat 

to, co Kristus sám. Proto bylo po cestě rozmístěno i třináct kapliček; čtrnáctá byla 

vždy kaplička s hrobem Krista. U každé se poutníci zastavili, modlili se a rozjímali. 

S pomístním jménem Kalvárie se setkáváme nejen v Čechách, na Moravě či 

na Slovensku (v podobě Kalvária). Kalvárie v přeneseném slova smyslu znamená 

tedy i neúrodný pozemek nebo i těžkou práci.  Vzhledem k symbolice umučení 

Krista může znamenat i velké utrpení, např. celého národa nebo jednotlivce.132 

  

Obr. č. 212 
Kalvárie.  Vodňany – K. č. 135,  Sig. Neevidováno. 

                                                 
130  HOLUB, J., LVER, S.: Stručný etymologický slovník jazyka českého, Praha 1967, s. 229. 
131 Tamtéž. 
132 http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7056. 
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Obr. č. 213 
Kalvárie se srdcem a kytkou. 

Č. Budějovice – K. č. 43, Sig. 1707. 

 
 

Obr. č. 214 
Kalvárie, z níž vyrůstá kytka s eucharistií.  

Č. Budějovice – K. č. 4, Sig. 117/86. 

 

4.8 Srdce 

Srdce je velmi starým a univerzálním symbolem života a lidské duše od 

počátku až do konce bytí. Je univerzálním symbolem lásky a přátelství. Má dvě 

roviny; na jedné straně vášeň a na druhé dobrotu a čistotu. Dále je znakem 

milostným i erotickým.  
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Ve smyslu náboženském je symbolem nebeské Boží lásky.  Díky obrovským 

významům se stalo jedním z nejčastějších výzdobných prvků lidového 

ornamentu. Uplatňuje se ve všech oborech lidového umění.133  

Proto i na celokovových vazbách, jelikož byly často součástí svatebního 

daru, nesměl chybět tento symbol lásky. Objevuje se v několika variacích 

vyobrazení. Jednoduchá či zdvojená srdce, planoucí srdce (srdce Ježíšovo) nebo 

dvě srdce spojená kroužkem (viz Katalog ornamentů). 

Ve spojení s krví se stalo amuletem134 na ochranu vlastníka před 

uhranutím. Na poutních místech se srdce objevuje jako nejčastější artikl prodeje. 

V podobě votivních135 obrázků, kdy má pomoci nemocnému při uzdravení, tím 

poutník dává své srdce Panně Marii, či Ježíši Kristu.136 

Donášení dárků z poutí mohlo sehrát roli mezi lidmi (jejich přátelstvím a 

známostí) v symbolickém spojení vzájemného zaslíbení se.  Koupené dárky, které 

si zamilovaní mezi sebou vyměňovali, platily v dřívějších dobách za závazný 

projev lásky a také dosahovaly hlubšího významu pro okolí, které to vnímalo jako 

veřejné stvrzení jejich vztahu. Dodnes hojně na poutích kupovaná perníková 

srdce vyjadřují úctu, přátelství a všeobecně pozitivní city k druhé osobě, ať už jde 

o členy rodiny nebo přátele.  

 

                                                 
133 KAFKA, F.: Dárek z pouti-poutní a pouťové umění. Lika Klub s.r.o., a Etnografický ústav Akademie věd České 
republiky. Praha 2009 s. 280 ISBN 978-80-86069-52-4 
134 Amulet je předmět, který má svou magickou silou chránit svého nositele. Slovo je odvozeno z latinského 
amuletum, což znamená objekt, který ochraňuje, nebo lékařský prostředek. Užívání amuletů je založeno na víře 
v ochrannou moc určitých věcí (například rostlin, kamenů). Amulet účinkuje pouze v případě, že jej osoba má 
neustále při sobě. Od podobně účinkujícího talismanu se liší tím, že má chránit nositele před zlými silami, 
zatímco talisman má přitahovat dobré vlivy.  
135 Ex voto nebo celým výrazem Ex voto suscepto znamená česky: podle slibu; na podkladě veřejného příslibu. 
Celý výraz Ex voto suscepto se chápe jako slib přednesený a vyslyšený. Ex voto se používá jako označení objektu 
obětovaného jako dar Bohu či božstvu. Takový dar označujeme jako votivní (např. votivní socha, votivní obraz, 
votivní svíčka atd.). Tato praxe se objevuje v mnoha náboženstvích. Je to závazek, který věřící učinil a platí tak 
dlouho, dokud tomuto závazku nevyhoví, nebo nevzdá dostatečné díkůvzdání za milost, kterou dotyčný 
očekává nebo již obdržel. Votivní dary bývají často umisťovány do kostelů, kaplí nebo svatyní, kde věřící 
vyprošují milosti. Tyto sakrální prostory, které bývají cílem poutí, jsou také často těmi votivními dary obdařeny. 
136 Kafka, F.: Dárek z pouti-poutní a pouťové umění. Lika Klub s.r.o., a Etnografický ústav Akademie věd České 
republiky. Praha 2009 s. 281 ISBN 978-80-86069-52-4 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Votivn%C3%AD_dar&action=edit&redlink=1
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Obr. č. 215 

Srdce na vazbě z Volyně – K. č. 147, Sig. 3881. 

  
Obr. č. 216 

Příklad částečně abstrahované podoby srdce. 
Č. Budějovice – K. č. 39, Sig. 685/86. 

 
 

Obr. č. 217 
Srdce s křížem. 

Písek – K. č. 84,  Sig. 3441 B 1516. 
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4.9 Srdce Ježíšovo (planoucí srdce, hořící srdce) 

Srdce bylo považováno za centrum lidského rozumu, víry, milosti, lásky a 

milosrdenství už od antiky. Z toho se pravděpodobně vyvinula i velká úcta k srdci 

Ježíšovu.137 

Planoucí srdce je atributem sv. Augustina a sv. Antonína Paduánského. 

V renesanci byla s tímto atributem zobrazována i Venuše. Srdce probodnuté 

šípem se zobrazovalo také v renesanci s latinským nápisem „Amor vincit Omnia“ 

(Láska přemáhá všechno). Srdce probodnuté třemi hřeby s vyobrazením trnové 

koruny je symbolem Božského srdce. Uctívání takto vyobrazeného srdce se 

rozšířilo v 17. století.138 

V křesťanském světě je symbolem nebeské Boží lásky. Probodené Srdce 

Ježíšovo tak zároveň odkazuje na stěžejní prvek křesťanské víry, kterým je 

Ježíšova oběť na kříži. Předmětem úcty není srdce v naturalistickém smyslu 

vypreparovaného orgánu, ale lidské srdce ve významu vzoru.   

 

  
Obr. č. 218 

Hořící srdce Ježíšovo.  
J. Hradec – K. č. 69, Sig. JK 1679.  

  
                                                 
137 ROYT, J.: Slovník biblické ikonografie. Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2007 s. 270 ISBN 
978-80-246-0963-8 
138 HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974, s. 425–426. ISBN 
978-80-7185-902-4. 
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Obr. č. 219 
Srdce Ježíšovo.  

Č. Budějovice – K. č. 26, Sig. 304/87. 

  
Obr. č. 220 

Srdce Ježíšovo. 
NK Praha,  K. č. 96, Sig. 54 J 20714.  

 

4.10 Hvězda 

V křesťanské ikonografii je Kristus označován za „jasnou hvězdu jitřní“ (Zj 

22,16) a Panna Maria za „Stella Maris“ (hvězda mořská). V renesančním umění 

lze často vidět Pannu Marii, kde je její plášť okrášlen na ramenou hvězdami.139 

Vyobrazení Panny Marie Neposkvrněného početí má korunu a kolem hlavy 

dvanáct hvězd. Hvězda (kometa) vedla mudrce k místu, kde se narodil Ježíš. 

Hvězdy se vyskytují také ve vyobrazení svatozáře nad hlavou Jana Nepomuckého.  

I tyto náměty lze vidět na celokovových vazbách.  

 

  

Obr. č. 221 
Příklad hvězdy z výzdoby vazby z Vodňan – K. č. 142, Sig. 10 093.  

                                                 
139 HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka Praha – Litomyšl 1974, s. 169–170. ISBN 
978-80-7185-902-4. 
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Obr. č. 222 
Jiný příklad zobrazení hvězdy. 

Strakonice – K. č. 118, Sig. 366-79. 

 

4.11 Plody – vinná réva, granátové jablko 

Vyobrazení plodů na celokovových vazbách bylo spíše výjimkou.  Jednalo se 

hlavně o knihy, které nebyly pokryty v celé šířce i výšce celokovovými plotnami. 

S těmito ornamenty se setkáváme hlavně u štítků spon jak na přední, tak i na 

zadní straně desek. Význam těchto plodů byl hlavně ikonografický.  

Vinná réva 
 

Plody vinné révy měly přinést hojnost, ale také měly znázorňovat symbol 

Krista. Vinná réva, vinný hrozen, vinný kmen je symbolem společenství s Kristem. 

Církevní otcové Pannu Marii připodobnili k vinnému kmeni, který dával uzrávat 

Kristu, jako plodu vinného hroznu, tak jak stojí v Bibli „Jako vinná réva jsem se 

zazelenala milostí, a mé květy přinesly ovoce slávy a bohatství“ Vinná réva je také 

symbolem poznání, veselosti, pravdy a též symbolem požehnání. 

 Mimo křesťanské symboliky byla réva považována za atribut bohů orby, 

zemědělství a plodnosti. 
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Obr. č. 223 
Ukázka vinné révy na štítku ze Soběslavi – K. č. 104, Sig. 5880 N. 

 

Granátové jablko 

Granátové jablko má symbolizovat přátelství, úrodnost, plodnost, blahobyt 

a lásku. Podobně jako se symbolem révy se i s jablkem potkáváme hlavně na 

štítcích spon.  

 

  

Obr. č. 224 
Granátové jablko na štítku spony. Písek – K. č. 87, Sig. L 15344.  

 

 

 

Obr. č. 225 Obr. č. 226 
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Granátové jablko – lékárna U 
granátového jablka, Kuks. 

Granátové jablko ve znaku 
milosrdných bratří.140 

5. Dílny a řemesla, autoři vazeb  

 
Z historie knižní vazby víme, že její vznik a postupný vývoj (rozumíme 

celokovové vazby) mohl být výsledkem jak jednotlivce (knihaře), tak knihařské 

dílny. S vědomím tohoto jsme v rámci badatelské činnosti sledovali stopy, které 

by nás dovedly k doložení a prokázání působení konkrétního knihaře, nebo dílny, 

jež se věnovala i tvorbě celokovových vazeb.   

Vzhledem k příležitostem, pro které byly celokovové vazby zhotovovány 

(viz kapitola 2.), se odvažujeme tvrdit, že neposkytovaly prostor pro vznik 

specializované knihařské dílny, nebo knihaře, jenž by se živil pouze tvorbou 

celokovových vazeb. Proto v této kapitole rovněž popíšeme řemesla a činnosti, 

které mají svým charakterem blízko k celokovovým vazbám.   

V případě doložení činnosti dílen nebylo hledání stop úspěšné. V případě 

určení práce konkrétního knihaře se několik otisků jeho „šlépějí“ podařilo 

poodhalit.  

  

Dílny a řemesla 

Není doposud známo, kteří řemeslníci se podíleli, nebo sami vyráběli 

celokovové plotny na vazby. Na výběr máme z několika možností. 

 

 

 Mohlo se jednat o flašnéra,141 klempíře, kováře, kovotepce či pasíře.142 

                                                 
140 HEROUT, J.: Slabikář návštěvníků památek. Pardubice, s. 265. ISBN 80-85386-92-5. 

141 Flašnér  (flassner, flaškárius) – název od lahve (flašky), kterou měli ve svém znaku. Flaše dříve neznamenala 

lahev, ale jakoukoli dutou  nádobu. Dlouhá staletí vyráběli plechové předměty  kováři, protože i výroba plechu 
se děla jen kováním.  Proto výroba nádob z plechu vedla ke specializaci ve  flašnéře. Flašnéři pracovali i s 
obyčejným černým plechem,  ale i s bílým, potaženým cínem, nebo s plechem  mosazným. Tím se lišili od 
klempířů, kteří prý  pracovali jen s plechem bílým. Flašnéře nesmíme  zaměňovat s konváři. Ti své nádoby 
nekovali,  ale odlévali. Flašneři  vyráběli i potřeby pro domácnost: hrnce, umyvadla, cedítka, svícny, lucerny, 
slánky, lampy, trychtýře, korouhvičky, nočníky, kahance, lžíce, lopaty. Od nich se později oddělili jako 
samostatné profese klempíři. 
142 Pasíř (cingulatores, gonatores, Gürtler) – pasíři vytvářeli pásy z nejrozmanitějších okras tepaných a ražených 
z mědi, mosazi, zlata, stříbra atd. V novější době pás pozbyl dřívější své důležitosti, tvořil jen součást kroje 
ženského a vojenského. Pasířské řemeslo ztratilo následkem toho skoro úplně dřívější svůj význam a splynulo 
téměř v jedno s řemesly jinými, hlavně s mosaznictvím, knoflikářstvím, kroužkářstvím a s výrobou krátkého 
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Historie klempířského řemesla je tisíciletá. Své kořeny zapustilo již ve starém 

Římě. V těchto dobách bylo zhotovení tenkých kovových plechů velmi obtížnou 

prací, která se prováděla kováním, a využití plechových výrobků bylo proto 

neveliké. Tím, jak se postupně jejich nabídka rozrůstala, docházelo zákonitě ke 

specializaci výroby a také ke sdružování výrobců nazývaných flašnéři. 

Flašnéře nacházíme na našem území již poč. 14. století. Vytepávali 

z měděného, později mosazného plechu nádoby, lucerny a další předměty, které 

se používaly v domácnosti na potraviny. Od flašnéřů se oddělili klempíři. 

Klomfíři143 nebo klempíři se nejprve řadili ke kovářům a kovotepcům, protože 

válcovaný, jemný, hladký polotovar potřebné síly a kvality v té době ještě 

neexistoval. Bylo potřeba plech vykovat do potřebné síly.  

Klempířské prvky na domech se začaly používat až v renesanci. V barokním 

období se s klempířskými prvky setkáváme ve velké míře. Řemesla flašnéreská          

a klempířská byla ještě dlouhou dobu provozována ručně.144  

Vliv na rozvoj a výrobu klempířského řemesla mělo postupné zavádění 

strojů. V dalších stoletích, a to především v 17. a 18. se klempířské řemeslo 

rozvíjelo jen pozvolna. V druhé polovině 19. stol. dochází k změnám – např. 

plechové lampy na olej ustoupily skleněným. Klempířská práce začíná být 

rozsáhlá ale ne namáhavá. Práce vyžadovala čas a prostorné dílny. V druhé 

polovině minulého století se postupně přechází na práci strojovou.145 

Pasířské řemeslo sahá do 13. – 14. století, kdy rytíři potřebovali pro boj a 

turnaje speciální reprezentativní a ochranný oděv. Pasířské řemeslo vzniklo 

oddělením skupiny řemeslníků od kovářů. Pasíři zhotovovali různé okrasy tepané 

a ražené z mědi, mosazi, zlata, stříbra i z cínu. Ozdoby z těchto kovů byly našívány 

či nýtovány na useň, samet, hedvábí a další látky. Okolo roku 1800 bylo pasířství 

již samostatným řemeslem, které se učí dodnes. Dnešní pasířské řemeslo 
                                                                                                                                                         
zboží kovového. Pasíři zabývají se dnes výrobou rozmanitých drobných předmětů mosazných, měděných, 
bronzových a z jiných kovů, jako např. sponek, přezek, knoflíků, klik atd. Ve středověku pasíři prováděli 
ozdobné pásy z kůže, brokátu, sametu, hedvábí a jiných drahocenných látek a zdobili je zlatem, stříbrem, 
drahokamy a vyšíváním, nejrozmanitějším způsobem. Také vyráběli pasy jen z článků kovových, sestavených na 
způsob řetězu. Pasíři měli svůj vlastní pořádek společně s měšečníky a tobolečníky, s nimiž tvořili také společné 
bratrstvo čili cech. 
143 Klomfíř  (klamfíř, klampíř, klopíř) = klempíř. Na rozdíl od flašnéřů, pracoval klempíř pouze s bílým 
pocínovaným plechem.  
144 http://www.poznejte-remesla.cz/remeslo/klempir/historie 
145 http://www.poznejte-remesla.cz/remeslo/klempir/historie 
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převzalo mnoho ze zaniklých řemesel, a tak každý pasíř musí zvládat z části 

řemeslo zámečníka, soustružníka, brusiče, leštiče, cizeléra, patinéra i kovotepce.  

Mosaz se běžně používala k výrobě nejrůznějších domácích věcí ještě 

v minulém století na výrobu stolního náčiní, hrnců či zdobných předmětů. 

Též se hojně používala ve stavitelství na různá kování, portály, zábradlí apod. 

Velmi zajímavý soubor předmětů zhotovený z mosazi představují lidové šperky. 

Tyto šperky jsou vyrobeny buď samouky, nebo vesnickými, či maloměstskými 

řemeslníky.146 Mohlo jít o klempíře, kováře, kovotepce, či pasíře. Jednalo se jak o 

šperky lité, tak vytvořené z mosazného plechu. Zdobeny byly tepáním, rýhováním 

a vybíjením ornamentálními motivy. Někdy byly vykládány barevnými sklíčky.147 

Pokud byly šperky vytvářeny zručnými vesnickými řemeslníky nebo 

maloměstskými řemeslníky (klempíři, kováři, kovotepci, pasíři), drželi se starých 

předloh a zvyklostí148 a jen málo kdy popustili uzdu své fantazie, aby se odchýlili 

od tradičních norem.  

Nejstarší a nejtypičtější ozdobou lidového oděvu bývaly různé druhy 

mosazných volných spon. K vlasovým ozdobám patřily mosazné druhy jehlic. 

Podle kraje se jejich velikost a vzhled lišil. V západních Čechách byly vytvořeny ze 

širokého pásku. Nejdříve železného, potom mosazného a nakonec z měkkého 

mosazného plechu. Ten byl na jednom konci širší, na druhém užší. Široký konec 

byl bohatě zdoben. Vyráběli je obyčejní venkovští kováři nebo klempíři.149  

Domníváme se tedy, že celokovové vazby – mosazné plotny vytvářeli místní 

kováři nebo klempíři, kteří byli velmi zruční a někteří z nich disponovali značnou 

dávkou výtvarného talentu. Měli přísun materiálu a nástrojů, kterými mohli 

bohatou výzdobu na vazbách vytvářet.  

Autoři vazeb 
 

Konkrétní autory vazeb se bohužel nepodařilo dohledat. Při průzkumu 145 

vazeb můžeme shledat, že vycházejí z několika řemeslných dílen. Jestli se jednalo 

o kováře, klempíře nebo dalšího řemeslného autora nemůžeme s jistotou určit.  

                                                 
146 JANOTKA, M. a LINHART, K.: Řemesla našich předků. Nakladatelství Svoboda Praha 1987, s. 43. 
147 JANOTKA, M. a LINHART, K.: Řemesla našich předků. Nakladatelství Svoboda Praha 1987, s. 44. 
148JANOTKA, M. a LINHART, K.: Řemesla našich předků. Nakladatelství Svoboda Praha 1987, s. 44. 
149 JANOTKA, M. a LINHART, K.: Řemesla našich předků. Nakladatelství Svoboda Praha 1987, s. 44. 
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V celokovové vazbě Národní knihovny se nachází přípisek na frontispisu: 

„Jan Wotava je koval dne 12. března 1837“.150 

Lze se tedy domnívat, že šlo o kovářské řemeslo, které bylo na vesnicích 

všem dostupné. Jak už jsme psali v předešlé kapitole, od kovářského řemesla se 

odtrhli klempíři, takže se mohlo jednat o zručného kováře, který ovládal i 

klempířské řemeslo.  

Z knižních celokovových vazeb můžeme vypozorovat, že se ornament na 

některých vazbách zcela opakuje, nebo způsob tepání, zdobení, vykládání 

viditelně upozorňuje na dílo jednoho autora, i když jej neznáme jménem.  

V následujících obrázcích přikládáme několik ukázek vazeb se stejnou nebo 

velice podobnou výzdobou. 

  

  

Obr. č. 228 
J. Hradec – K. č. 59, Sig. JK 1026.  

Obr. č. 229 
J. Hradec – K. č. 57, Sig. JK 973.  

                                                 
150 HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby. Orbis Praha 1959, s. 158 
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Obr. č. 230 
J. Hradec – K. č. 56, Sig. JK 991. 

Obr. č. 231 
J. Hradec – K. č. 60, Sig. JK 909.  

  

Obr. č. 232 
Č. Budějovice – K. č. 16, Sig. 215/86.  

Obr. č. 233 
Č. Budějovice – K. č. 9, Sig. 150/86.  
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Obr. č. 234 

Č. Budějovice – K. č. 3, Sig. 33/86. 
Obr. č. 235 

Č. Budějovice – K. č. 49, Sig. 123/86 

 

  

Obr. č. 236 
Č. Budějovice – K. č. 25, Sig. 302/87.  

Obr. č. 237 
Horažďovice – K. č. 51, Sig. K 561.  
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Obr. č. 238 
Týn nad Vltavou – K. č. 120, Sig. 4306.  

Obr. č. 239 
Týn nad Vltavou – K. č. 125, Sig. 4313.  

 

 

 

Obr. č. 240 
Č. Budějovice – K. č. 6, Sig. 121/86.   
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Obr. č. 241 
Č. Budějovice – K. č. 22, Sig. 271.  

 

Obr. č. 242 
Veselí nad Lužnicí – K. č. 129, Sig. 5888 N.  
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Obr. č. 243 
J. Hradec – K. č.  61, Sig. JK 1110.  

 

Obr. č. 244 
J. Hradec – K. č. 71, Sig. JK 1680.  
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Obr. č. 245 
Č. Budějovice – K. č.  5, Sig. 118/86. 

 

Obr. č. 246 
Týn nad Vltavou – K. č. 123, Sig. 4309.  

 

Obr. č. 247 
Klatovy – K. č. 75, Sig. B 96 OT.  
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Obr. č. 248 
Soběslav – K. č. 107, Sig. 4189 N.  

Obr. č. 249 
Soběslav – K. č. 117,Sig. 4198 N.  

  

Obr. č. 250 
Týn nad Vltavou – K. č. 122,  

Sig. 4308.  

Obr. č. 251 
Milevsko – K. č. 78, Sig. JI9-739.  
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Obr. č. 252 
 Prachatice – K. č. 101, Sig. Sb 

S 1276.  

Obr. č 253 
J. Hradec – K. č. 63, Sig. JK 244-1.  

 

Další získanou informací je skutečnost, že se na několika vazbách (jedná se 

o vazby z různých institucí v Jižních Čechách) objevují iniciály G. M. a B. M. 

Podle vzhledu jejich výzdoby se domníváme, že jde o práci jednoho autora, 

a to i podle stejných rukopisných vytepaných písmen.  Nazýváme je tedy mistrem   

(monogramistou?) „G. M.“ a „B. M.“.  

 
Mistr G. M.  
 

Tomuto autorovi připisujeme celkem 10 vazeb (viz Obr. č. 256–265). 

Iniciály „G. M.“ se objevují na všech těchto vazbách. V případě šesti vazeb je 

dokonce velice dobře zřetelná i stejná základní kompozice. Vazby se v detailech 

liší, ale základní rozvržení je stejné.  I ze způsobu vytepání písmen je znatelný 

jeden rukopis.  

V případě dvou celokovových vazeb je na deskách vytvořen i text, který 

musel vzniknout na žádost zadavatele.  



158 
 

Na celokovové vazbě z Č. Budějovic se signaturou 169 se na přední desce 

nachází text „Leta/P/1852“. Mezi letopočet a text „Leta/P“ umístil autor svoje 

iniciály „G. M.“.  Na té samé desce je při okraji hřbetu uvedeno křestní jméno 

„Kateřina“. Na zadní desce je při předním okraji uveden letopočet, který je 

rozdělen, a mezi něj jsou vloženy iniciály:  „18 K. M. 32“. Při hřbetním okraji té 

samé desky je uvedeno příjmení: „Mihtiřová“?. Iniciály „K.M.“ by tak byly 

odvozeny od jména Kateřiny Mihtiřové. 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 254 
Detailní pohled na dataci a texty na knize s K. č. 11, Sig. 169 z Č. Budějovic. 

 

Vzhledem k umístnění monogramu vedle letopočtu 1852 se domníváme, že 

se jedná o rok vzniku vazby. Druhý letopočet (1832) by mohl znamenat rok, kdy 

se zmiňovaná Kateřina narodila. Kdybychom přistoupili na to, že ji kniha byla 

darovaná u příležitosti její svatby, bylo by ji 20 let.  

Další ukázkou práce tohoto autora je celokovová vazba z Klatov se 

signaturou B 97 OT K. č. 76. Na přední desce je vypuncován text „ze 

wsy/Milance/1846“. Na zadní desce se nachází jméno „Anna/Bitnerowa“               

a u hřbetní strany desky iniciály našeho mistra „G. M.“ (viz Obr. č. 255). Z textu 

lze odvodit, že knihu darovala Anna Bitnerová r. 1846, vztahově blíže neurčitelné, 

Milance. Zda se jednalo o kmotru, která věnovala tuto knihu Anně při biřmování, 
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nebo křtu, se můžeme pouze domnívat. Druhý pohled našeho výkladu může být 

vyložen jinak, mohlo se jednat o název vesnice „ ze wsy/Milance/1846“.  

 

     

Obr. č. 255 
Detailní snímky textů z vazby knihy z Klatov – K. č. 76, Sig. B 97 OT. 

 

  
Obr. č. 256 

Vyobrazení iniciál G. M.  
Klatovy – K. č. 76, Sig. B 97 OT.  

Obr. č. 257 
Iniciály G. M. na knize z Netolic. 

K. č. 81, Sig. K 1820. 
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Obr. č. 258 

Vyobrazení iniciál G. M.  
Č. Budějovice – K. č. 20, Sig. 237/87. 

Obr. č. 259 
Vyobrazení iniciál G. M.  

J. Hradec – K. č. 58, Sig. JK 883.   

  
Obr. č. 260 

Vyobrazení iniciál G. M.  
Č. Budějovice – K. č. 33, Sig. 315/87.  

Obr. č. 261 
Vyobrazení iniciál G. M.  

Č. Budějovice – K. č.  48, Sig. 2509.  
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Obr. č. 262 
Vyobrazení iniciál G. M.  

Soběslav – K. č. 114, Sig. 4192 N.  

Obr. č. 263 
Vyobrazení iniciál G. M.  

Vodňany – K. č. 139, Sig. 4263.  

 
Obr. č. 264 

Vyobrazení iniciál G. M.  
Č. Budějovice – K. č. 32, Sig. 314/87.  
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Obr. č. 265 

Vyobrazení iniciál G. M.  
Č. Budějovice – K. č. 11, Sig. 169. 

 
 
Mistr M. B. 
 

Druhým zmiňovaným autorem celokovových vazeb je monogramista M. B., 

který se objevuje u celokovových vazeb vyzdobených vždy Ukřižovaným Kristem 

s Pietou. Někdy se po stranách objevují andílci. Nad hlavou Krista je vždy 

umístěna šesticípá hvězda. Výjev je obehnán festony. Ve čtyřech rozích segmentů 

jsou umístěna srdce. Po obou stranách šatu Panny Marie nebo hlavy Panny Marie 

se nacházejí iniciály M. B., nebo B. M., které svým provedením ukazují na jednu 

ruku řemeslného autora.  

Použitý výjev Krista Ukřižovaného s Pietou je přejat z velmi známého a 

vyhlášeného poutního místa v Jižních Čechách v Bechyni. 151 Zmiňujeme ho 

proto, že tyto vazby jsou z Jižních Čech a toto poutní místo je místem, kam 

poutníci mířili. Bechyňský kostel byl uctíván od třicetileté války.  

                                                 
151 Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Bechyni. 
Uctívanými zázračnými předměty se zde staly tzv. „tři svaté obrazy“, často znázorňované na poutních svatých 
obrázcích. Slovo „obraz“ zde však musíme chápat ve smyslu „zobrazení“, nejedná se totiž o obrazy, ale o tři 
sochy. Prameny je označují jako „dwognásobný“ obraz Panny Marie Bolestné (tedy dvě Piety) a Ukřižování 
Páně. Plastiky Panny Marie Bolestné jsou obě gotické, Ukřižování je mladší, z druhé poloviny 16. století. 
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Zmiňovaná trojice uctívaných objektů se stala věhlasná díky tzv. bechyňskému 

zázraku. 152 Uvedená místa původu vazeb jsou v okruhu 8 – 18 hodin chůze od 

poutního místa.153 Chudý lid chodil i několik dní než dorazil na poutní místo, kde 

se účastnil bohoslužeb a procesí, kupoval si poutní obrázky, modlitby, na kterých 

tento výjev byl uveden. A tak nebylo těžké podle těchto předloh, ornament 

vytepat do mosazné plotny.  

 

 
Obr. č. 269 

K. č. 54, Sig. JK 1050 J. Hradec 
Vyobrazení iniciál M. B.  

                                                 
152 KAFKA, L.: Na dřevě malované – náboženská výzdoba lidového nábytku. Lika Klub Praha 2015, s. 103  
ISBN 987-80-86069-91-3 
153 Tradice poutí a poutních procesí je hluboce zakořeněna v naší historii, největší rozmach zaznamenala 
v období baroka. Poutníci často přicházeli na svatá místa i z několika dní vzdálených regionů, aby se zde octli 
blíže Bohu, vyprosili si pomoc, či útěchu nebo mu vzdali chválu. V neposlední řadě je sem lákala i dobová 
„komerce“ – poutní stánky s různým zbožím a umělecká krása uctívaných památek. 
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Obr. č. 270 

K. č. 113, Sig. 4193 N Soběslav 
Vyobrazení iniciál M. B.  

 
Obr. č. 271 

K. č. 119, Sig. A – 23 Strakonice 
Vyobrazení iniciál M. B.  
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6. Závěr 

 
  Celokovovým vazbám nebyla dosud věnovaná dostatečná pozornost, 

ačkoliv se jedná o důležitou historickou část ve vývoji knižní kultury. Cílem této 

práce bylo přehledně zmapovat a ucelit dohledané celokovové vazby, které jsme 

získali studiem v průběhu několika let. Za přínosnou část práce považujeme 

zpracování fotografické dokumentace materiálu celokovových vazeb, protože 

z historického hlediska se dosud nikdo tímto tématem a touto knižní vazbou do 

takovéto hloubky nezabýval. Fotografická dokumentace byla zkompletována do 

katalogu.  

  Dalším cílem této práce bylo zmapování ornamentu a výzdoby, bez 

které si lidovou tvorbu nelze představit, a která se na plotnách celokovových 

vazeb vyskytuje, protože vždy chudý lid obklopovala. Podstatnou částí práce je i 

popsání ikonografické výzdoby. Nedílnou součástí bylo popsání typologie knižní 

vazby, protože celokovové vazby jsou fenoménem nejenom pro dějiny knižní 

kultury, ale i pro lidovou kulturu.  

  V práci se také objevuje kapitola, ve které jsou popsána řemesla a 

vysloveny domněnky o dílnách a předpokládaných autorech těchto výtvorů. 

  Ačkoliv jsme se v této práci snažili o zachycení veškeré produkce, která 

je dnes dochovaná v muzeích, archivech a galeriích, musíme se přiznat, že šlo jen 

o kapku v moři. Lze předpokládat, že i přes neucelené, neúplné a nedostatečné 

informace z hlediska tvůrců těchto vazeb získané během bádání, předpokládáme, 

že počet neprozkoumaných vazeb v různých sbírkách je stále značný, což nabízí 

cestu dalším badatelům. Věříme, že dalším studiem se naleznou signovaná díla, 

která zatím unikají odbornému poznání.  Tuto práci bereme jako jeden z kroků na 

cestě, kterou je potřeba projít za nalezením dalších informací, které by poskytly 

informace o dílnách a autorech těchto unikátních vazeb.   
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Topoĺčany 2004  

Památník venkovského lidu v Žumberku - Lidový malovaný nábytek v Jižních 

Čechách. Velký Šenov 1981  
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8. Seznam oslovených a navštívených institucí 
  

  
NÁZEV INSTITUCE 

 

 
ADRESA 

 
POČET KS 

1 Městské muzeum v Bechyni Nám. T. G. Masaryka 140, Bechyně 0 

2 Moravská Zemská knihovna Brno Kounicova 65/a, Brno 1 

3 Městské muzeum Česká Třebová Klácelova 11, Česká Třebová 0 

4 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích Dukelská 242/1, České Budějovice 49 

5 Regionální muzeum Český Krumlov  Horní ulice 152, Český Krumlov 0 

6 Městské muzeum a galerie Dačice Havlíčkovo nám. 85, Dačice 0 

7 Muzeum Chodska v Domažlicích  Chodské nám. 125 Domažlice STĚHUJÍ SE 

8 Městské muzeum Horažďovice - knihovna Mírové nám. 11 – Zámek, 
Horažďovice 

1 

9 Orlické muzeum Choceň Pernerova 1, Choceň 1 

10 Muzeum Vysočiny Jihlava (Telč, Třešť, Roštejn) Masarykovo nám. 1317/57, Jihlava 0 

 Jihočeská SOA 

11 Písek   0 

12 Tábor  0 

13 Č Budějovice  0 

14 Č Krumlov  0 

15 Prachatice  0 

16 J. Hradec  0 

17 Strakonice  0 

18 Třeboň  0 

19 Muzeum Jindřichohradecka Balbínovo nám. 19/1, Jindřichův 
Hradec 

22 

20 Městské muzeum Kamenice nad Lipou nám. Čsl. Armády 1, Kamenice nad 
Lipou 

0 

21 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše Hostašova 1, Klatovy 3 

22 Státní zámek Kratochvíle Petrův Dvůr 9, Netolice 0 

23 Regionální muzeum v Litomyšli Jiráskova 9, Litomyšl 0 

24 Milevské muzeum Klášterní 563/3, Milevsko 1 

25 Národní muzeum Praha Václavské nám. 68, Praha 2 

26 Národní knihovna České republiky Mariánské nám. 190/5, Praha 8 

27 Technické muzeum Praha Kostelní 1320/42, Praha 0 

28 Muzeum JUDr. Otakara Kudrny Netolice Mírové nám. 85, Netolice 5 

29 Muzeum královského hvozdu Nýrsko Náměstí 81, Nýrsko 0 

30 Muzeum vysočiny Pelhřimov Masarykovo nám. 12, Pelhřimov 0 

31 Prácheňské muzeum v Písku Velké nám. 114/3, Písek 7 

32 Prachatické muzeum Velké nám. 13, Prachatice 1 

33 Muzeum starých řemesel Petr Balcar Rábí 91 0 

34 Státní hrad Rožmberk Rožmberk nad Vltavou 0 

35 Městské muzeum Slavonice nám. Míru 480, Slavonice 0 

36 Blatské muzeum v Táboře  Ul. Smrčkův dům – nám. Republiky 
107, Soběslav                                                 

16 

37 Muzeum Středního Pootaví Zámek 1, Strakonice 2 

38 Muzeum Šumavy Sušice nám. Svobody 40, Sušice 0 

39 Husitské muzeum v Táboře Žižkovo nám. 1, Tábor 0 

40 Muzeum Třeboň Masarykovo náměstí 1, Třeboň 0 
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41 Městské muzeum Týn nad Vltavou Nám. Míru 1, Týn nad Vltavou 8 

42 Husitské muzeum v Táboře Nám. T. G. M. 111, Veselí nad Lužnicí  7 

43 UPM Praha ulice 17. listopadu 11, Praha  STĚHUJÍ SE 

44 Muzeum Vimperk  Zámek 20, Vimperk 0 

45 Městské muzeum a galerie Vodňany nám. Svobody 18, Vodňany  10 

46 Městské muzeum ve Volyni Školská 744 – tvrz, Volyně 3 

47 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě A.V. Šembery 120, Vysoké Mýto 0 

48 Státní oblastní archiv v Zámrsku Zámek 1, Zámrsk 0 

  
Celkem  
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Univerzita Pardubice 
Fakulta restaurování 

 
 
 

Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů  
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl 

Tel., fax: 461 612 565 
Email: dekanat.fr@upce.cz 

 
 

 
Celokovové vazby 

 
            II. Svazek 

Katalog celokovových vazeb 
 
 

Diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor práce: BcA. Hana Slovik Vávrová 
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Kaše 
2016 
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9. Katalog celomosazných vazeb a jejich „předchůdců“ 

 

Seznam institucí 
 

Město Název instituce Katalogové 
číslo: 

Strana 

Brno Moravská zemská knihovna 
Kounicova čp. 65/a, 601 87 Brno 

1 
 

179-181 

České 
Budějovice     

Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 
Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

2-50 182-326 

Horažďovice Městské muzeum Horažďovice 
Zámek čp. 11, 341 01 Horažďovice 

51 327-328 

Choceň Orlické muzeum v Chocni   
Pardubická čp. 1, 56 501 Choceň 

52 329-330 

Jindřichův 
Hradec    

Muzeum Jindřichohradecka 
Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův 
Hradec  

53-74 331-388 

Klatovy Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
v Klatovech, Hostašova čp. 1, 339 01 Klatovy 

75-77 389-398 

Milevsko Milevské muzeum 
Klášterní čp. 557, 399 01 Milevsko 

78 399-401 

Netolice Muzeum JUDr. Otakara Kudrny Netolice 
Mírové náměstí čp. 248, 348 11 Netolice 

79-83 402-418 

Písek Prácheňské muzeum v Písku 
Velké nám. čp. 114, 39724 Písek 

84-90 419-436 

Praha  Národní knihovna České republiky 
Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

91-98 437-461 

Praha Národní muzeum Praha 
Václavské nám. čp. 68, 115 79 Praha 1 

99-100 462-468 

Prachatice Prachatické muzeum 
Velké nám čp. 13, 383 01 Prachatice 

101 469-471 

Soběslav Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad 
Lužnicí, Petra Voka čp. 152 (Rožmberský 
dům), 392 01 Soběslav  

102-117 472-512 

Strakonice Muzeum Středního Pootaví Strakonice 
Zámek čp. 1, 386 01 Strakonice 

118-119 513-519 

Týn nad Vltavou    Městské muzeum Týn nad Vltavou 
Nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 

120-127 520-544 

Veselí nad 
Lužnicí     

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad 
Lužnicí, Nám. T. G. Masaryka čp. 111 (Weisův 
dům), 391 81 Veselí nad Lužnicí 

128-134 545-562 

Vodňany Městské muzeum a galerie Vodňany 
Nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 

135-144 563-591 

Volyně Městské muzeum ve Volyni 
Školní ulice – Tvrz, 387 01 Volyně 

144-147 592-598 
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Legenda k popisům celokovových mosazných vazeb: 

 
Popis vazby 

 
              1                                                                 2                                                                 3 

 
 

 1 – zadní deska  
 2 – hřbet 
 3 – přední deska 
 

Popis vyobrazeného ornamentu na mosazné plotně: 
 

- černá barva – POZITIV – vystupující ornament do prostoru 

- červená barva – NEGATIV – vtlačený ornament do hloubky 

- zelená barva – VÝSEK – vyseknutý ornament v ploše, v případě kruhových tvarů se 

jedná o výsek pro umístnění barevného sklíčka, či podložený barevným 

materiálem 
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                                       výsek                              tepání                              puncování  
 
 

Rozvržení kompozice a její popis:  
 
                        1                                                                                                              2 

 
                         3                                                                                                                   4 
 
                        orámování      středová dominanta          plocha desky rozdělená na 4 segmenty 
 

Popis kompozice vždy začíná orámováním mosazné plotny. Pokračuje popisem 

středové dominanty, která je zde znázorněna kruhovým obrazcem. Dále plochu desky 

rozděluji do čtyř segmentů, které jsou zde znázorněny rozdělením pomocí černých 

linek. Popis zde začíná z rohů a pokračuje ke středu k dominantě.  
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Popis a vyobrazení druhů hřbetů: 
 

1. Jednoduchý hřbet: 

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený k deskám 

pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. 

 

 
2. Zdvojený hřbet:  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o dva pásy připojené k deskám 

pomocí pantů. Tyto dva pásy jsou ve svém středu rovněž spojeny pomocí pantu. 

Všemi středy prochází železné osičky. 
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3. Hřbet z mosazných pásků: 

Hřbet je pokryt mosaznými pásky, které jsou umístěny mezi vazy. Množství pásků 

je zvoleno podle tloušťky knižního bloku. Pásky jsou tedy tvořeny mosaznými 

plíšky, většinou ve tvaru čtverce. Jednotlivé díly pásků spojuje železný drát, 

z kterého je vytvořen jednoduchý pant. Propojení pásků s deskou je provedeno 

pro celokovové vazby tradičním způsobem, tedy pod plochu desky je umístěn 

ohnutý plech, který tvoří oko pro umístnění drátěného pantu. 
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9.1 Moravská zemská knihovna Brno 

 
          Katalogové číslo: 1 
 

Identifikace: 
Předmět:  kniha  
Uložení:   Moravská zemská knihovny, Kounicova čp 65/a, 601 87 Brno  
Inventární č.:  ST 1 676.468 
Titul:   Evangelický funebrál 
Datace:        tisk – ?, vazba – 1881   
Autor:            Pavel  Jakobei (1695–1752) 
Tisk:   J. M. Landerer, Prešpurk 
Rozměry vazby:  v. 150 mm x š. 90 mm x s. 50 mm 
Způsob nabytí:   kniha zakoupena r. 1972 za 100,-Kč 
 
Typologický popis: 
 
Vazba: 
  Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Hřbet je pokryt třemi mosaznými pásky 
(každý z pásků je tvořen dvěma čtverci). Výzdoba přední i zadní desky se až na 
letopočet „1881“, uvedený na přední desce, zcela shoduje.  
  Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě ozdobné linky jsou tvořeny drobnými tečkami (perlovec). Třetí linka 
vznikla z obloučků s tečkou uprostřed, řazených vedle sebe.   

Výzdobě desek dominují pukličky, u kterých je základna lemována jemným 
perlovcem. Autor jich umístil do plochy desky celkem pět. Čtyři do rohů a pátou do 
středu desky. Středovou pukličku dále lemují a zdobí vyskládaná drobná srdce. Ze čtyř 
stran pukličky jsou srdce nejdříve otočena svou horní stranou. Do mezipolí jsou 
umístěna další srdce, tentokrát otočená k pukličce svou spodní stranou. Kolem pukličky 
tak vznikla jakási hvězda. Na přední desce je pod touto hvězdou i rok 1881. Další dvě 
srdce jsou vypuncována u hřbetní strany desek.  
   Hřbet je pokryt mosaznými pásky. Celkem tři pásky (u hlavy, uprostřed a u 
paty hřbetu) jsou vždy tvořeny dvěma plechy ve tvaru čtverce. Plocha čtverců je 
zdobena drobnou rozetou. Jednotlivé díly pásků spojuje železný drát, z kterého je 
vytvořen jednoduchý pant. Propojení pásku s deskou je provedeno pro celokovové 
vazby tradičním způsobem, tedy pod plochu desky je umístěn ohnutý plech, který tvoří 
oko pro umístnění drátěného pantu. 

Plechy jsou k deskám připevněny jednak zahnutím přesahů plechových ploten 
přes hrany desek, jednak mosaznými hřebíky, které jsou vyrobeny ze 
stepaného mosazného plechu (ustřiženého do tvaru trojúhelníka). Velikost a hlavička 
hřebíků je tak pokaždé jiná. Hřebíky prochází deskou a na straně přídeští jsou sklepány.  
 
 
Knižní blok: 

https://www.historickefondy.cz/Author/Home?author=Jakobei%2C+Pavel%2C+1695-1752


180 
 

  Knižní blok tvořen složkami, vyšitý na zapuštěné motouzové vazy.  
 
Spony:  
  Dochovala se jen jedna původní spona – pantová háčková. Záchytku tvoří 
žlábky prohloubené na hraně přední desky kovové plotny.  Jádro spony je tvořeno 
ze železného silnějšího plechu a na jeho povrch je aplikován tenký mosazný plech. Vše 
lze vidět na fotodokumentaci uvedené níže. 

 
 

 
 

Líc pantové háčkové spony. Rubová strana pantové háčkové spony. 
 

 
 

Pohled na žlábek a háček spony, který do přední desky krásně zapadá. 
 

 
 

Detailní pohled na hřbet s mosaznými pásky. 
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Pohled na přední desku, na hřbet a zadní desku.  
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9.2 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

 

Katalogové číslo: 2 

 
Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 9 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1854 

Autor:    Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 165 mm x š. 110 mm x s. 45 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

  Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

  Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z řad linek 

tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

rozetami, uprostřed nichž vyrůstá úponek z okraje ozdobného pásku. V dolní části, tedy 

ve špici srdce, je umístěna další rozeta, která má ve středu kruhový výsek, osazený 

zeleným sklíčkem. Uprostřed srdce je umístěn květ, v jehož středu je také kruhový 

výsek se zeleným sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u druhé desky.  

Kompozice je dále doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po 

obou dvou stranách paty srdce, či rozety a stáčí se mezi segmenty.  

Čtverce, tedy segmenty mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým 

výsekem s červeným sklíčkem.  

   Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám 

připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě rostliny proti sobě, 

jak vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který 

tvoří čtyři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  
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Knižní blok: 

 

  Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na zapuštěné motouzové vazy a ukončen 

zapošívacími stehy. 

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona pantová háčková, o rozměrech v. 30 mm x š. 30 mm. 
Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří tenký 
mosazný plech, který je aplikován na železnou destičku, tvořící jádro spon. Spona je 
zdobena tepáním ve formě pásku, který lemuje sponu po okrajích v podobě obloučků 
vyplněných většími tečkami, čárkami mezi obloučky a výsekem, nacházejícím se ve 
středu spony. Výsek je opatřen sklíčkem zelené barvy. 

 
 

 
 

Detailní pohled na výzdobu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 3 

 
Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 33/86 

Titul:   Malý Nebeklíč 

Datace:         1818 

Autor:   ? 

Tisk:    Josef Betterl z Písku rozený z Wildenbrunnu 

Rozměry vazby:  v. 187 mm x š. 110 mm x s. 53 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

  Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje; liší se pouze v barevnosti sklíček.  

  Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou 

řad linek tzv. perlovce, které jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z drobných rozetek.     

Ve středu desek jsou proti sobě umístěna dvě srdce, která jsou vyseknuta do 

mosazného plechu a podložena materiálem červené barvy. Mezi těmito srdci je drobný 

křížek, po jehož stranách jsou vyseknuty kruhové otvory podložené červeným 

materiálem. Vedle nich je drobný kroužek a dále rozeta, která je vytvořena kruhovým 

výsekem s bleděmodrými sklíčky a kolem dokola vyzdobena drobnými tečkami. Tato 

výzdoba tvoří střed desek. Okolní výzdoba je skládána do vnitřního rámu, tvořeného 

v rozích rozetami s kruhovými výseky se sklíčky červeného odstínu u přední desky; u 

zadní desky pak dvě rozety s červeným, a dvě s bleděmodrým sklíčkem.  Na ně navazují 

„boží oka“ ne v trojúhelníku, ale v půl kruhu, a to vždy umístěná dvě a dvě naproti 

sobě. V jejich středu se nacházejí rozetky se sklíčky zeleného odstínu. Rozety a Boží oka 

jsou propojena třemi řadami teček. V místě srdcí je propojení ve formě obloučku, 

zbytek ve formě linky. Pod těmito vyobrazeními a mezi páskem, který zdobí okraje 

desek, jsou umístěny v řadě ornamenty v kombinaci se dvěma křížky a ve středu s 

kroužkem, či jeden křížek a dva kroužky.  

 

  Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdoba je tvořena 

třemi rozetami, které jsou střídány se dvěma mandorlami. Po stranách mandorly jsou 

umístěny dva křížky a mezi nimi vždy kroužek.  
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Knižní blok: 

 

Knižní blok tvořený složkami, je šitý na zapuštěné motouzové vazy a ukončen 

zapošívacími stehy.  

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 3,9 mm x š. 4,8 
mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 
tenký mosazný plech, který je aplikován na druhý tenký mosazný plech, který tvoří 
jádro spony. Spona je zdobena tepáním ve formě pásku, který ji lemuje po okrajích, 
zdobených třemi řadami teček. Uprostřed je umístěna rozetka s kruhovým výsekem se 
sklíčkem zelené barvy.  

 

 
Pohled na tělo spony z lícové strany. 

 
Pohled na tělo spony z rubové strany. 
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Pohled na celou celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 4 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig: 117/86 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1848 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 177 mm x š. 115 mm x s. 43 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

  Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

  Jednotlivé mosazné plotny u přední i zadní desky jsou orámovány ozdobným 

páskem, který je sestaven ze čtyř řad. První krajní je vytvořena z teček, druhá je 

vytvořena puncováním, kdy se jedná o rovnou linku, třetí linka je vytvořena z velkých 

teček a čtvrtá linka je ve stejném provedení jako druhá.  

  Výzdobě obou desek dominuje kříž ve středu desky. Kříž má v sobě pět 

kruhových výseků v místech Ježíšových ran, do kterých jsou vložena barevná sklíčka. Na 

okrajích jsou sklíčka červeného odstínu, ve středu kříže pak tmavého odstínu. Ze středu 

kříže a ze spodní strany kříže vyrůstají různě se vinoucí úponky. Pod i nad křížem se 

nacházejí srdce. Kompozice je v rozích všech kvadrantů dále doplněna o květy, které ve 

středu mají kruhový výsek se zeleným sklíčkem.  

 

   Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina zakončená velkým kruhovým květem, s drobnými rozetkami umístěnými kolem 

celého květu. Střed květu je vyzdoben puncovaným křížem. Květ je umístěn ve středu 

mosazného pásku. Z protější strany vyrůstá z okraje hřbetu druhá kalvárie. Horní a 

spodní okraj hřbetu je ukončen ozdobným páskem.  

 

Knižní blok: 

 

  Knižní blok tvořený složkami, je šitý na tři zapuštěné motouzové vazy a 

zaukončený dvěma zapošívacími stehy. Puncovaná ořízka je dochovaná na všech střech 

stranách, avšak je velmi špatně zřetelná.  
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Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 32 mm x š. 40 
mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 
tenký mosazný plech, který je aplikován na další mosazný plech, tvořící jádro spon. 
Spona je zdobena tepáním, a to ve formě pásku, který ji lemuje po horním i dolním 
okraji (linka z teček a linka z obloučků, tzv. meandr). Kruhový výsek se zeleným 
sklíčkem se nachází ve středu spony. Kolem kruhového výseku je vytepán drobnými 
tečkami prstenec a drobné rozetky. 

 
 

 

 
 

Detailní pohled na přední stranu spony. 

 

 
 

Detailní pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu knihy. 
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Katalogové číslo: 5 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig.: 118/86 

Titul:   Malý nebeklíč 

Datace:         1810 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 106 mm x s. 46 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se téměř 

shoduje. Na přední desce je uveden letopočet „1833“ a „Mi……….“. Na zadní desce je 

uvedeno „Keo. Ma“. 

 Okraje desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad linek 

tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami, v jejichž středu je 

umístěna linka z větších teček.  

             Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je ve středu zdobeno květem 

s kruhovým výsekem. Okvětní lístky jsou vyseknuty z různých hranatých tvarů a jsou 

podloženy papírem, či usní červeného odstínu. Po bocích srdce při horní partii jsou 

vypuncovány drobné květy. Po stranách srdce uprostřed jsou vyseknuty větší květy, 

kde autor použil také k podložení výseků papír, či useň červeného odstínu. Pod hrotem 

srdce je vyseknutý otvor do tvaru malého srdíčka a vedle něho z obou stran jsou pak 

vyseknuty tři kruhové otvory. Vše je podloženo stejným materiálem. V rohových 

segmentech se setkáme s vířivými rozetami, do jejichž středu jsou vložena sklíčka. Mezi 

rozetami jsou umístěna srdíčka, opět podložená papírem, či usní červené barvy.  

 

 Jednoduchý hřbet je pokryt mosazným plechem a vyzdoben vyrůstající 

větévkou zakončenou květem. Okraje hřbetu jsou vyzdobeny dvěma jednoduchými 

linkami z teček. Hřbet je k deskám připojen pomocí pantů, ve kterých prochází železná 

osička.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na pět motouzových vazů a dva zapošívací 

stehy. Tepaná ořízka se dochovala pouze částečně, složky jsou velmi zdeformované.  
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Spona:  

 

Spona se nedochovala. Dochovala se jen kolíčková záchytka u obou desek.  

 

 
Detailní pohled na uvedený rok a monogram na přední desce. 

 
Detailní pohled na uvedený monogram. 
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Pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 6 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig: 121/86 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:         1854 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 182 mm x š. 107 mm x s. 53mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou není shodná. 

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. 

Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří kříž se paprsčitou svatozáří. 

Uprostřed kříže a na jeho koncích jsou vložena sklíčka v kruhových výsecích.  

Pata kříže navazuje přímo na srdce, které má uprostřed kruhový výsek 

s vloženým sklíčkem. Po rozdělení desek do kvadrantů je v každém z rohů umístěno 

srdce s jedním kruhovým výsekem s vloženým sklíčkem. Vyobrazení kříže je obehnáno 

festony, pod nimiž jsou vložena sklíčka. Počátek těchto festonů začíná v horních srdcích 

a stáčí se k patě kříže, kde je ukončen. 

Dominantu zadní desky tvoří kalich s nápisem „INRI“ („Ježíš Nazaretský, Král 

Židovský“).  Nad kalichem je umístěna drobná rozeta s kruhovým výsekem a vloženým 

sklíčkem. Pod ním je umístěno srdce s vložným sklíčkem v kruhovém výseku. Celý výjev 

je obehnán vlnící se trojí linkou vytvořenou z teček, a doplněn dalšími kruhovými 

výseky s vloženými sklíčky.  V rohových segmentech jsou srdce se středovým výsekem, 

opět s vloženými sklíčky.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Od horního okraje je 

výzdoba započata rozetou, ze které vyrůstají dva úponky směrem do vnitřní plochy 

hřbetu, a poté navazují uprostřed dvě planoucí srdce, zrcadlově k sobě obrácená. Závěr 

hřbetu je ukončen stejnou rozetou jako na začátku. Okraj hřbetu je ukončen páskem ze 

tří řad teček. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok tvoří složky, které jsou k sobě upevněny sešitím na tři zapuštěné vazy 

a dva zapošívací stehy.  

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 37 mm x š. 43 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

mosazný plech. Spona je zdobena tepáním ve formě tří pásků, které lemují sponu po 

okrajích. Ve středu se nachází puklička.  

 

 
 

        
               Pohled na přední stranu spony.                       Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 7 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig.: 140/86 

Titul:   Malý Nebeklíč 

Datace:         1810 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 105 mm x s. 45 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Dle charakteru a 

rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když nedochází 

k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochoval se mosazný plech, který zakrývá dvě 

třetiny desky. Ornamenty jsou rozděleny do čtverců a obdélníků, které jsou vyplněny 

ornamenty. V rozích jsou vloženy rozety, které působí jako nárožnice. Mezi nimi vidíme 

srdce s křížky a u hřbetu v obdélníku klikatici.  

Na deskách je umístěn štítek ve tvaru srdcovitého listu a granátovým jablkem. 

Výzdoba na obou deskách je totožná.  Pokryv na hřbetu chybí. Dochovalo se pouze 

plátno. 

  

Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na čtyři jednoduché zapuštěné 

motouzové vazy a dva zapošívací stehy. 

 

Spona:  

 

Dochovaná původní je spona pantová háčková, o rozměrech v. 29 mm x š. 50 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

mosazný plech. Spona je zdobena tepáním, a to ve formě pásku, který ji lemuje po 

okrajích. Další výzdobou je kříž na koso, který rozděluje sponu do čtyř výseků. 

V každém z nich je umístěna velká tečka.  
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Pohled na tělo spony z lícové strany.   

 

 
 

Pohled na tělo spony z rubové strany. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 8 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 142/86 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1853 

Autor:   Martin von Cochem  

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 187 mm x š. 107 mm x s. 50mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou desek je 

shodná.  

Celá výzdoba desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. 

Uprostřed dvou krajních linek je středová složená z teček většího průměru.  

Středovou dominantu výzdoby tvoří zdvojená srdce, mezi nimiž se nachází 

kruhový výsek, podložený pravděpodobně papírem. Spodní část horního srdce je 

vyzdobena dvěma spirálami vytvořenými z jemných teček, stočenými proti sobě. Celé 

srdce je lemováno páskem ze tří řad teček a drobných rozet, které vytvářejí další lem 

kolem něho.  Druhé horní srdce je vytvořeno z drobných rozet, které jsou také 

stočeny a vyplňují jeho prostor. Obě srdce jsou orámována trojí linkou z teček. Vedle 

stran srdcí horních a spodních jsou umístěna barevná sklíčka červené a žluté barvy 

v kruhových výsecích zdobených kroužkem z teček. Ze středu srdce směrem k horní 

části desek je umístěn kříž s kruhovým výsekem ve svém středu. Naopak z druhé 

strany je umístěna osmicípá hvězda, taktéž ve svém středu s kruhovým výsekem. Nad 

těmito ornamenty je umístěn kruhový výsek.  Výzdoba dále pokračuje v rozích 

segmentů, které jsou vyzdobeny srdci se třemi kruhovými výseky. Všechny výseky 

objevující se na knize jsou podloženy pravděpodobně papírem.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornamenty linoucích se úponků zakončených květy. Horní a spodní okraj hřbetu je 

zakončen páskem, který tvoří tři řady teček. 
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Knižní blok:  

 

 Knižní blok tvořený složkami byl vyšit na zapuštěné motouzové vazy a zapošívací 

stehy.  

 

Spona: 

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 35mm x š. 36 mm. 

Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří jeden 

silnější mosazný plech. Spona je zdobena tepáním ve formě pásku, který na jejím okraji tvoří 

dvě linky z teček. Střed spony je vyzdoben drobnou kruhovou rozetou a rohy jsou olemovány 

obloučkem z teček.   

 

 

 

 
Pohled na tělo spony. 
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Celkový pohled na knižní celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 9 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig.: 150/86 

Titul:   titulní list se nedochoval  

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 104 mm x s. 52 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

rozetami. Uprostřed těchto rozet vyrůstá úponek z krajového ozdobného pásku.  V 

dolní části, tedy ve špici srdce, je umístěna další rozeta, která má ve středu kruhový 

výsek osazený červeným sklíčkem. Uprostřed srdce je umístěn květ s kruhovým 

výsekem opatřeným červeným sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u druhé desky. 

Kompozice je dále doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou 

dvou stranách paty srdce, či rozety, a stáčí se mezi segmenty.  

Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým výsekem 

s červeným sklíčkem.  

  Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě proti sobě, 

vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří 

čtyři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  

 

Knižní blok: 

Knižní blok, tvořen složkami, je šitý na dva až tři vazby motouzové vazy (nebylo 

zřetelné) a dva zapošívací stehy.  
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Spona:  

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 48 mm x š. 39 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

tenký mosazný plech, který je aplikován na železnou destičku, tvořící její jádro. Spona 

je zdobena tepáním ve formě pásku, který ji lemuje po okrajích, a dále výsekem, 

nacházejícím se ve středu spony. Výsek je kruhového tvaru a je v něm umístěno sklíčko 

červené barvy. Po okrajích lemu jsou v horní a dolní části umístěny obloučky s většími 

tečkami uprostřed; na pravé i levé straně směrem do středu ke sklíčku vyrůstají drobné 

úponky.  

 

 

 
Pohled na přední stranu těla spony. 

 
Pohled na zadní stranu těla spony. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbou. 
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Katalogové číslo: 10 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  168 

Titul:   Štěpná zahrádka 

Datace:         1778 

Autor:   ? 

Tisk:    František Jeřábek, Praha 

Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 110 mm x s. 70 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se čtyři nárožnice na přední 

straně desky. Tyto nárožnice jsou na horní a spodní straně spojeny dohromady. Jejich 

výzdoba je ohraničena tečkami a ve středu nárožnic je puklička s obehnaná kroužkem 

z teček, takže vytváří rozetu.  

 

Hřbet je celoplošně pokryt usní. 

 

  

Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na jednoduché motouzové 

vazy a zapošívací stehy. 

 

 

Spona: 
Spona se nedochovala. Dochovaly se pouze štítky, které mají tvar srdcovitého 

listu, který zasahuje do poloviny plochy desky.  Výzdobou jsou tři květiny.  
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Pohled na desky knižní vazby. 
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Katalogové číslo: 11 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 169 

Titul:   Zlatý nebe klíč 

Datace:         ? 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 115 mm x s. 80 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje, až na monogramy, letopočty a jména. 

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček. V rozích, kde se vnější linky střetávají, vytvářejí čtvercové 

okénko, které je ve svém středu okrášleno kruhovým výsekem podloženým červeným 

materiálem.  

Výzdobě desek dominuje středové zdvojené srdce. Horní dominující srdce je 

nahoře zatočeno do dvou rozet, střed je vyseknut a podložen usní nebo papírem 

červené barvy. Ve středu srdce je umístěn květ s vyseknutým středem se sklíčkem 

zelené barvy.  Tento květ je obehnán okvětními lístky, tvořených z malých vyseknutých 

čtverečků v mosazném plechu. Otvory jsou podloženy papírem, či usní červené barvy.  

Ze středu hrotu srdce vyrůstá malý kvítek, který tvoří stonek, na kterém je kruhový 

výsek s podloženým materiálem červené barvy.  

Pod hrotem velkého srdce je umístěno drobné malé srdíčko, které je celé 

vyseknuto a podloženo červeným materiálem. Z obou stran jsou umístěny 

trojúhelníčkovité výseky s vyrůstající větévkou, zakončenou velkým květem, který je 

vytvořen z kruhových výseků podložených materiálem červené barvy. V jednotlivých 

rozích segmentů jsou umístěny květy s kruhovým výsekem se sklíčkem. Okvětní lístky 

jsou vytvořeny z teček a jejich středy jsou vyseknuty.  Mezi těmito květy vyrůstají 

drobné úponky.  

  Hřbet je zdvojený a je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

kalvárie, která znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstají palmové 

ratolesti, zakončené dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě a dvě proti sobě, 

vyrůstající z okrajů hřbetu. Pod kalváriemi je ozdobný pásek tvořený třemi řadami 
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teček, pod nimiž je umístěná větévka zakončená třemi plody.  Horní a spodní okraj 

hřbetu je ukončen páskem, který tvoří dvě drobné linky z teček, mezi nimiž je linka 

obloučků.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý motouzové vazy a zapošívací stehy.  

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 43 mm x š. 70 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

silný mosazný plech. Spona je zdobena tepáním ve formě dvou řad teček, které lemují 

horní a spodní okraj spony.  

 

 

 
Pohled na přední stranu těla spony. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 12 

 

Identifikace:  
Předmět:   modlitební kniha 
Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig: 185/86 

Titul:   titulní list se nedochoval  

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 182 mm x š. 108 mm x s. 56 mm  

 

Typologický popis 

 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou vazbu s dřevěnými deskami. Mosazné 

plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou desek není shodná. Celá 

výzdoba desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček, přičemž 

uprostřed dvou krajních linek je středová linka vytvořena z teček většího průměru.  

Středovou dominantu výzdoby zadní deky tvoří dvě srdce pojená kroužkem. 

Vrchní část horního srdce je vyzdobena dvěma spirálami vytvořenými z jemných teček, 

stočenými proti sobě. Celé srdce je lemováno páskem ze tří řad teček, které vytvářejí 

další lem.  Spodní srdce je lemováno třemi drobnými linkami teček. Vnitřek srdce je 

vyplněn drobnými rozetami stočenými do spirály. Uprostřed tohoto zdvojeného srdce 

se nachází kruhový výsek podložený pravděpodobně papírem. Na srdce navazuje kříž, 

který jakoby vyrůstal z jeho středu. Kříž, vyzdobený svatozáří, měl v minulosti ve svém 

středu vsazené sklíčko. Pod srdci na druhou stranu, z jejich středů vyrůstá šesticípá 

hvězda, která měla také ve svém středu sklíčko, které se však nedochovalo. Pod touto 

hvězdou je rozetka vytvořená výsekem, kde také chybí sklíčko. Výzdoba je v rozích 

segmentů zakončena srdíčky, která mají ve svém středu výseky. Podle okrajů je 

zřetelné, že zde v minulosti byla umístěna sklíčka, která se však nedochovala. U srdcí 

v segmentu 3 a 4 vyrůstá úponek.  

Zadní deska je vyzdobena Ukřižovaným Kristem s anděly po stranách a pod 

křížem Panna Maria s Jezulátkem. Nad i pod výjevem jsou kruhové výseky bez 

dochovaných sklíček. Po stranách se nacházejí festony;  pod a nad nimiž jsou kruhové 

výseky, opět bez dochovaných sklíček. Ve všech čtyřech segmentech se nachází srdce 

s kruhovými výseky bez sklíček.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jednoduchý pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornamenty rozet a dva zámky ve tvaru srdce. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen 

páskem, který tvoří tři řady teček.  
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Knižní blok:  

 

 Knižní blok tvoří složky a byl vyšit na tři zapuštěné motouzové vazy a dva zapošívací 

stehy. 

 

Spona: 

 

Spona se nedochovala.  
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 13 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 186/86 

Titul:    titulní list se nedochoval  

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 181 mm x š. 108 mm x s. 50mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

rozetami, z jejichž středu vyrůstá úponek z krajního ozdobného pásku desek. V dolní 

části, tedy ve špici srdce, je umístěna další rozeta. Tato rozeta má uprostřed kruhový 

výsek, který je osazen zeleným sklíčkem. V srdci je umístěn květ s kruhovým výsekem s 

tmavě modrým sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u druhé desky. Kompozice je dále 

doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou dvou stranách paty 

srdce, či rozety a stáčí se mezi kvadranty.  

V každém rohu kvadrantu je umístěn květ s kruhovým výsekem a červeným 

sklíčkem.  

  Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě proti sobě, které 

vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří 

čtyři drobné linky z teček; uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na dva až tři vazby motouzové vazy (nebylo 

zřetelné) a dva zapošívací stehy.  
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Spona:  

 

Dochovaná spona je pantová háčková, o rozměrech v. 27 mm x š.  60 mm. 

Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří silný 

mosazný plech. Spona je zdobena puncováním ve formě okrajového zubatého pásku, 

který tvoří obloučky a lemuje okraj spony. Střed spony je vyzdoben elipsou, z jejího 

vnějšího okraje vyrůstají do čtyř stran úponky.  Domnívám se, že se nejedná o původní 

sponu.  

 
 

 
Detailní pohled na přední stranu spony na její výzdobu.  

 
Detailní pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 14 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 188/87 

Titul:   Poloviční nebeklíč 

Datace:         1840 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v.  177mm x š. 105 mm x s. 53 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z řady linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

rozetami. Uprostřed těchto rozet vyrůstá úponek z krajového ozdobného pásku.           

V dolní části, tedy ve špici srdce kruhový výsek, osazený tmavě modrým sklíčkem. 

Uprostřed srdce je umístěn květ, taktéž s kruhovým výsekem se zeleným sklíčkem. Tato 

dominanta je shodná i u druhé desky. Kompozice je dále doplněna o úponek, či 

větévku s lístečky, která vyrůstá po obou dvou stranách paty srdce, či rozety a stáčí se 

mezi segmenty.  

Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým výsekem    

s červeným sklíčkem.  

  Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě proti sobě, které 

vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen páskem, který tvoří 

čtyři drobné linky z teček s meandrem s tečkami uprostřed.  

 

Knižní blok: 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na dva až tři vazby motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy.  
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Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 3,5 mm x š. 3,4 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

tenký mosazný plech, který je aplikován na železnou destičku, která tvoří jádro spon. 

Spona je zdobena tepáním ve formě pásku, který ji lemuje po okrajích a dále výsekem 

ve středu spony. Výsek je kruhového tvaru a je v něm umístěno sklíčko zelené barvy. 

Po okrajích lemu jsou v horní a dolní části umístěny obloučky s většími tečkami 

uprostřed; na pravé i levé straně směrem do středu ke sklíčku vyrůstají drobné úponky.  

 

 
 

 
Detailní pohled na tělo spony z přední strany.  

 
Detailní pohled na tělo spony ze zadní strany.  
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 15 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig. 214/86 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1854 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 185 mm x š. 105 mm x s. 40 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. Mosazné 

plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných ploten je zcela 

shodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 

teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby desek tvoří zdvojené srdce, pod jehož hrotem se 

nachází feston.  Srdce je vytvořeno tak, že jeho orámování je ze tří řad teček. Výplň 

srdce je tvořena dvěma spirálami, volutami, vytvořenými z drobných rozet, stočených 

proti sobě. V horní části srdce, pod stočenými spirálami, jsou umístěny kruhové výseky. 

Tato výzdoba se objevuje také pod festonem. Kruhové výseky jsou podloženy 

červeným materiálem. Dolní srdce je celé vyseknuto a podloženo stejným červeným 

materiálem. Po stranách festonu a po stranách horního srdce patří mezi další výzdobný 

motivy rozety se vsazeným sklíčkem a kolem těchto rozet prsten z teček a kroužky 

s hvězdičkami a kytičkami.  Tento ornament vyplňuje prostor mezi srdci, umístěnými 

v kvadrantech plotny, ze kterých vyrůstají festony a linou se ke středu zdvojeného 

srdce. Ve všech kvadrantech jsou srdce vyzdobená třemi kruhovými výseky 

podloženými červeným materiálem. Mezi těmito srdci jsou umístěny rozetky 

s vloženými sklíčky a drobná kvítka.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří pět 

rozet. V místech mezi rozetami, na okraji mosazného pásku, jsou umístěny drobné 

kroužky s hvězdičkami. Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen páskem, který tvoří 

drobné linky z teček. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou vyšity na motouzové vazy a zapošívací 

stehy.  Ořízka je tepaná s výzdobným prvkem kalvárie. 

 

Spona: 

 

Spona je vytvořena z jednoho kusu mosazného plechu.  Jedná se o sponu 

pantovou háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou.  Tělo spony zdobí jednoduchý 

ornament z teček seskládaných do čtverce. Střed těla je vyzdoben dvěma kruhovými 

výseky, které jsou podloženy červeným materiálem.  

 

 

 

 

 
 

Pohled na výzdobu horní ořízky s motivem kalvárie. 

 
 

Detailní pohled na výzdobu přední strany spony. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 16 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 215/86 

Titul:   Malý nebeklíč 

Datace:         1810 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 181 mm x š. 114 mm x s. 44 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek 

tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

rozetami s kruhovým výsekem ve středu, podloženým pravděpodobně papírem, či usní 

červené barvy. Mezi těmito rozetami vyrůstá úponek z krajního ozdobného pásku.        

V dolní části, tedy ve špici srdce, je umístěna další rozeta s kruhovým výsekem 

osazeným zeleným sklíčkem. Uprostřed srdce je umístěn květ s kruhovým výsekem        

s tmavě modrým sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u druhé desky. Kompozice je 

dále doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou dvou stranách 

paty srdce, či rozety, a stáčí se mezi kvadranty.  

Čtverce, tedy kvadranty, mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým výsekem,            

a  červenými sklíčky.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě proti sobě, které 

vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen páskem, který tvoří 

čtyři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  

 

Knižní blok: 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři vazby motouzové vazy zapuštěné a 

dva zapošívací stehy.  
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Spona:  

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 31 mm x š. 41 

mm. Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

silný mosazný plech. Spona je zdobena tepáním ve formě pásku, který ji lemuje po 

okrajích; obloučky jsou položeny horizontálně i vertikálně, a tak vyplňují plochu těla 

spony.  

 

 

 

 
Detailní pohled na přední stranu spony. 

 
Detailní pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 17 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  216/86 

Titul:   Zlatý nebeklíč 

Datace:         1804 

Autor:    Martin von Cochem 

Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 106 mm x s. 58 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 

linek. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami tzv. perlovcem. Třetí 

středová linka vznikla z teček, jenž vytváří vlnku tzv. meandr.     

Výzdobě desek dominuje ve středu osmicípá hvězda, která je tvořena rozetou 

s výsekem se zeleným sklíčkem. Mezi cípy hvězd jsou umístěny drobné rozetky a 

úponky. U hřbetu, z místa mezi cípy vyrůstají dvě větévky. Na levé i pravé straně 

hvězdy jsou umístěny vířivé rozety ve středu zdobené sklíčky červené barvy. V rozích 

kvadrantů jsou umístěny květy s kruhovými výseky a s vloženými sklíčky červené barvy. 

Prostor mezi květy je doplněn drobnou rozetkou.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina, zakončená pupenem a úponkem, který tvoří střed mosazného plátu. Horní a 

spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří dvě drobné linky z teček.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři zapuštěné motouzové vazy a je 

zakončený dvěma zapošívacími stehy.  
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Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 36 mm x š. 37 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny zadní desky. Spona je totiž 

nasazena obráceně, a uzavírá tak zadní desku. Sponu tvoří tenký mosazný plech, který 

je aplikován na železnou destičku, která tvoří její spon. Spona je zdobena tepáním ve 

formě pásku, který ji lemuje po okrajích a dále kruhovým výsekem s vložným 

kamínkem červené barvy, který tvoří rozetku. Z této rozetky vyrůstají do čtyř směrů 

úponky.  

 

 

 

 

 
Detailní pohled na přední stranu spony. 

 
Detailní pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 18 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig. 232/86 

Titul:   Štěpná zahrádka 

Datace:         1808 

Autor:    Martin von Cochem 

Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 178 mm x š. 113 mm x s. 44mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad 

linek tzv. perlovce. První krajní linka je vytvořena z drobných teček. Druhá linka je 

vytvořena z větších teček.    

 Výzdobě desek dominuje středové srdce s dolní výzdobou. Srdce je vytvořeno 

z linky teček, která je zakroucená a je uzavřená rozetkou. Tečkovaný střed je z vnitřní 

strany obklopen linkou z malých rozetek a z vnější strany ornamentem čárek a 

obloučků. Ve středu srdce je umístěno vyseknuté srdce s puncovaným plaménkem 

(Srdce Ježíšovo), který je podložen červeným papírem, či usní. Pod srdcem jsou tři 

kruhové výseky podložené červeným papírem, či usní a kolem těchto rozetek se vinou 

do prostoru puncované úponky ke květům, nacházejícími se vedle srdce. Tyto květy 

tvůrce vytvořil z vyseknutých kroužků; tedy jeden výsek uprostřed a sedm výseků 

poskládaných dokola. Mezi vyseknutými kroužky je květina okrášlena troj čárkou.  

Vedle dolní výzdoby pod srdcem jsou umístěna puncovaná kvítka. Ve všech 

rozích segmentů autor umístil květy s vloženými sklíčky červené barvy. U přední desky 

došlo v minulosti ke ztrátě sklíčka v segmentu 2.  

Jednoduchý hřbet je až na dolní ztrátu pokryt mosazným páskem. Tento pás je 

k deskám připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu 

tvoří ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které 

vyrůstá rostlina zakončená ve středu květem. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě proti 

sobě, které vyrůstají z okraje hřbetu. Horní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří 

tři linky. 
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 Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na tři zapuštěné motouzové vazy a ukončený 

dvěma zapošívacími stehy. Ořízka je tepaná, ale není moc zřetelně vidět.  

 

Spona:  

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 19 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

       Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 233/86 

Titul:   Zlatý Nebeklíč 

Datace:         1787 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Ignác Božetěch Hilgartner, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 192 mm x š. 113 mm x s. 82 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje. Výjimku tvoří pouze letopočet uvedený na přední desce, tedy „1830“ a iniciály 

„C. M.“, uvedené na zadní desce, přičemž „C“ je zrcadlově obráceno. 

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek 

tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Tyto linky se spojují 

v rozích a vytváření tak prázdný čtvereček. Třetí linka středová vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

rozetami. Uprostřed srdce se nachází vyrůstající stonek, na vrcholu se zatočenými 

úponky do spirály, v jejichž středu je pupen. Kompozice je dále doplněna o úponek, či 

větévku s lístečky, která vyrůstá po obou dvou stranách paty srdce a stáčí se mezi 

segmenty. Tyto větévky jsou zakončeny květem vytvořeným z drobných rozetek.  

Do rohů segmentů autor umístil květ.  

 Zdvojený hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina. Tato rostlina je zakončena obráceným ozdobným srdcem se svatozáří, v jehož 

středu je nápis „IHS“. Na hřbetu jsou umístěna čtyři (vždy dvě a dvě) proti sobě, a 

vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří 

čtyři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na tři zapuštěné motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy. Tepaná ořízka je zřetelná jen z části.  
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Spona:  

Spona se nedochovala. 

 

 

 
Detailní pohled na monogram uvedený na přední desce knižní vazby. 

 
 

 
Detailní pohled na rok uvedený na zadní desce knižní vazby. 

 
 

 
Pohled na cizelovanou ořízku na přední straně knižního bloku. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 20 
 
Identifikace:  
Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 237/87 

Titul:   Malý zlatý nebeklíč 

Datace:         1796 

Autor:    Martin von Cochem 

Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 167 mm x š. 105 mm x s. 50 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Knižní vazba je nasazovaná s celokovovou mosaznou vazbou s dřevěnými 

deskami. Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se 

zcela shoduje až na drobné odlišnosti u přední a zadní desky, kde jsou umístěny 

letopočet a iniciály.  Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven 

ze tří řad linek tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami, 

které v rozích vytváří prázdný ozdobný čtvereček. Třetí linka středová vznikla z větších 

teček. Výzdobě desek dominuje monstrance, která je ve svém středu vyzdobena 

kruhovým výsekem se zeleným sklíčkem. U přední desky je po stranách středové části 

monstrance umístěn puncovaný letopočet „1847“, u zadní desky jsou na stejných 

místech uvedeny iniciály „G. M.“. Výzdoba desek je dále doplněna o vinoucí se rostliny, 

které začínají růst od základu monstrance po její pravé i levé straně, a dále vyplňují celý 

prostor. V rozích segmentů jsou ukončeny květy. Tyto květy mají v sobě vsazené sklíčko 

červeného odstínu. Jedno sklíčko se nedochovalo, a to na přední desce v segmentu tři.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

seskládaný ornament z několika prvků. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem 

ze tří řad teček. V dalším prostoru jsou trojí úponky, které se střídají s tečkami; poté 

následuje ozdobný pásek tvořený nejdříve linkou z obloučků a opakující se ornament 

na okraji desek ze tří řad teček. Na tomto pásku vytvořil autor po stranách malou 

monstranci s drobnými rostlinami. Nad monstrancí je vytvořen pomyslný baldachýn, 

který uzavírá trojí linka pásku. Jedná se o dvě linky z drobných teček, v jejichž středu je 

meandr, v každém z nich se nachází tečka. Tento popsaný ornament je na hřbetu 

umístěn dvakrát, motivy vyrůstají proti sobě.  
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Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři zapuštěné motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy.  

 

Spona:  

 

Spona se nedochovala.  
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 21 

 

Identifikace:  
Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.  243/86   

Titul:   Zlatý Nebeklíč 

Datace:         1816 

Autor:    Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 120 mm x s. 80 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochoval se rám, který lemuje okraj 

desek. V místech, kde se v minulosti umisťovaly nárožnice, tedy v rozích desek, 

vystupuje plech do plochy desek. Výzdobu ve všech rozích vyplňuje květ. Plocha desek 

je vyplněna třemi drobnými srdci. Dvě jsou umístěna uprostřed segmentů. Třetí srdce 

je umístěno na straně hřbetu. Toto srdce má nad sebou jakýsi baldachýn, vytvořený 

z mosazného plechu. Proti této výzdobě je umístěn štítek spony, který má tvar spodní 

části srdce a je součástí mosazného rámu, či lemování kolem celých desek. Výzdobu 

tvoří srdce, ze kterého vyrůstá stonek s listy a třemi květy.  

Výzdoba obou desek je stejná.  Hřbet je celoplošně pokryt papírem. 

  

Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na jednoduché motouzové vazy 

a zapošívací stehy. Ořízka je zdobena ze všech tří stran knižního bloku. Více zřetelná je 

na přední straně knižního bloku.  

 

Spona: 
 

 Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 30 mm x š. 75 
mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny. Sponu tvoří silný mosazný 
plech. Je zdobena tepáním ve formě mírně zvlněné linky, která lemuje sponu po 
okrajích.  Ve středu je umístěn kříž vytvořený z teček. 
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Pohled na přední stranu spony.  

 

 
Detailní pohled na cizelovanou ořízku u hlavy knižního bloku.  

 

 
Detailní pohled na cizelovanou ořízku na přední straně knižního bloku.  
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Celkový pohled na knižní vazbu 
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Katalogové číslo: 22 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig. 271 

Titul:   Zlatý Nebeklíč 

Datace:         1778 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 120 mm x s. 80 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou ploten není shodná.  

 Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 

teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

            Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří kříž s paprsčitou svatozáří, 

mandorlou. Na všech koncích kříže jsou v kruhových výsecích vložena sklíčka. Ve 

spodní části kříže jsou umístěny dva festony, které končí pod křížem. Nad a pod 

festony jsou kruhové výseky. Horní výseky jsou podloženy pravděpodobně papírem; 

v dolních jsou umístěna sklíčka.  Na kříž navazuje srdce, které má ve svém spodním 

hrotu kruhový výsek s vloženým kamínkem. V rozích segmentů jsou umístěna srdce 

s vloženými sklíčky. Na zadní desce v segmentu 2 sklíčko chybí.  

Dominantu zadní desky tvoří kalich s nápisem „INRI“ („Ježíš Nazaretský, Král 

Židovský“).  Pod ním je umístěno srdce s vložným sklíčkem v jeho hrotu a v horní části 

kruhový výsek podložený pravděpodobně papírem. Po rozdělení desek do segmentů je 

v každém rohu umístěno srdce s jedním kruhovým výsekem se sklíčkem.  Celý výjev je 

obehnán festony, v nichž jsou také vložena sklíčka. Počátek těchto festonů začíná           

v horních srdcích a končí v dolních srdcích. Sklíčko v srdci v segmentu 2 chybí.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Od horního i dolního 

okraje je výzdoba započata rozetou, ze které vyrůstají dva úponky směrem do vnitřní 

plochy hřbetu a poté navazují na střed, ve kterém je umístěn kříž.  Okraj hřbetu je 

ukončen páskem z teček. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok tvoří složky, které jsou k sobě upevněny sešitím na zapuštěné vazy a 

zapošívací stehy. Ořízka je tepaná s vyobrazením kalvárie a florální výzdobou. 

 

Spona:  

 

Spona se nedochovala. 

 
 

 
 

Detailní pohled na část dochované cizelované ořízky na přední straně knižního bloku. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 23 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig. 278/86 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1842 

Autor:    Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 182mm x š. 110 mm x s. 45 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou není shodná. Celá 

výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. 

Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří poprsí sv. Jiří s nápisem nad 

hlavou. Po stranách jeho svatozáře jsou ve středu rozet umístěna červená sklíčka.          

V rozích všech segmentů jsou umístěna srdce s vloženými sklíčky. Pravděpodobně byla 

původně všechna zelená, ale dochovala se pouze v dolní části výzdoby. Horní výzdoba 

v srdcích napovídá, že tato sklíčka byla do otvorů vložena později, jelikož jejich velikost 

neodpovídá výsekům v plotně, tvar není kulatý, ale objevují se tvary oválné, čtvercové, 

ale i kulaté s menším rozměrem.  

Zadní deska je vyzdobena stojící figurou sv. Jana Nepomuckého, která je 

dominantou mosazné plotny. Nad hlavou a pod jeho nohama jsou umístěny rozety 

s vloženými sklíčky. Po rozdělení desek do segmentů je v každém rohu umístěno srdce 

s jedním kruhovým výsekem a s vloženým sklíčkem.  Celý tento výjev je obehnán 

festony, v nichž jsou také vložená sklíčka. Počátek těchto festonů začíná v horních 

srdcích a končí v dolních srdcích.  Na této desce jsou dochována všechny sklíčka; u srdcí 

se jedná o sklíčka zeleného odstínu, u ostatních o sklíčka červeného odstínu.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Od horního okraje je 

výzdoba započata rozetou. Následuje motiv dvou srdcí, ze kterých vyrůstají dva úponky 

směrem do středu hřbetu. Závěr hřbetu je ukončen stejnou rozetou jako na začátku. 

Okraj hřbetu je uzavřen páskem tvořeným třemi řadami teček. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok tvoří složky, které jsou k sobě upevněny sešitím na tři zapuštěné vazy 

a dva započívací stehy. Knižní blok je cizelován. Objevují se zde ornamenty kalvárie 

s florální výzdobou.   

 

Spona:  

   

Spona se nedochovala. 

 

 

 

 

 
Detailní pohled na dochovanou cizelovanou ořízku na přední straně knižního bloku.  
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 24 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 301/87 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 182 mm x š. 102 mm x s. 50 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten není shodná. Desky jsou orámovány páskem, který je tvořen třemi řadami 

teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří Pieta s anděly a Kristem na 

kříži. Pod tímto výjevem je umístěno srdce, které má ve svém středu kruhový výsek se 

sklíčkem. Celý výjev je vložen do pomyslné mandorly z festonů; to znamená, že nad 

křížem a po obou stranách středového výjevu jsou umístěny festony, které mají 

v každém listu kruhový výsek se sklíčkem.  Tyto festony přecházejí až pod srdce, kde 

uzavírají pomyslnou mandorlu. V rozích segmentů jsou umístěna srdce s trojím 

výsekem, podloženým materiálem červeného odstínu. Zadní deska je vyzdobena 

středovou dominantou kříže a srdce, které mají ve svém středu kruhový výsek                  

s červeným sklíčkem. Celý výjev je stejně jako u přední desky vložen do pomyslné 

mandorly s festonů. V rozích segmentů jsou umístěna srdce se třemi kruhovými výseky 

podloženými červeným materiálem.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament z linek jednotlivých ornamentů. Jedná se o linky z obloučků, teček, rozet. 

Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem se třemi řadami teček.  
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Knižní blok:  

 

Knižní blok tvoří složky, které jsou šity na tři motouzové zapuštěné vazy a dva 

zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran. Nejlépe dochovaná je na přední 

straně; kdežto u hlavy a paty není moc zřetelný ornament.  

 

Spona:  

 

  Spona se nedochovala. 

 

 

 

 
 

Tepaná ořízka na přední straně knižního bloku. Na kalvárii je zde použita florální 
výzdoba. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
 

 

 

 



250 
 

Katalogové číslo: 25 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 302/87 

Titul:   Zlatý nebeklíč 

Datace:         1802 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 194mm x š. 115 mm x s. 77 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky, pokryv hřbetu se však nedochoval. 

Výzdoba obou mosazných ploten je zcela shodná. Desky jsou orámovány páskem, který 

je tvořen třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je 

tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby desek tvoří zdvojená srdce, která jsou orámována 

třemi řadami teček. Výplň horního srdce je tvořena dvěma spirálami, volutami 

vytvořenými z drobných teček, stočenými proti sobě. V horní části srdce, mezi 

stočenými šneky, je kruhový výsek. Tato výzdoba se ještě objevuje v srdci pod 

stočenými volutami.  Všechny výseky jsou pravděpodobně podloženy materiálem 

červeného odstínu. Dolní srdce je vyseknuto do plotny a je také podloženo červeným 

materiálem. Tato středová dominanta je ještě doplněna pod zdvojenými srdci dvěma 

festony, které se linou do stran. Pod nimi se nachází další drobný kruhový výsek. Po 

obou dvou stranách srdce jsou umístěny rozety s kruhovým výsekem s modrými 

sklíčky. Pod a nad rozetou jsou umístěna sklíčka obehnaná prstencem drobných teček. 

V rohových segmentech se nachází srdce se třemi kruhovými výseky podloženými 

červeným materiálem. Ze srdcí vyrůstají úponky do stran a ze středu květu, který je 

stočen do voluty. Mezi srdci jsou stejné rozetky obehnány pouze prstencem teček. 

Sklíčka jsou ojediněle vyzdobena výmalbou. Pravděpodobně se jedná o podmalbou na 

skle. Fotodokumentace ukazuje, že se jedná o čiré sklíčko, které je zespoda vyzdobeno 

květem.   

Hřbet byl původně celoplošně pokryt mosazným plechem, ale dochovaly se 

pouze panty na okrajích hran desek.  
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Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou šity zapuštěné motouzové vazy a dva 

zapošívací. Ořízka je bohatě tepaná ze všech tří stran.  

 

Spona: 

 

Spona se nedochovala.  

 

 

 

 

 
 

 
 

Detailní pohled na výzdobu sklíček pravděpodobně technikou podmalby na skle.  
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Detailní pohled na výzdobu ořízky u hlavy knižního bloku. 

 
 

 
Detailní pohled na výzdobu ořízky na přední straně knižního bloku.  
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 26 

 

Identifikace:  
Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.:     304/87 

Titul:   titulní list se nedochoval  

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 185 mm x š. 117 mm x s. 97 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten je zcela shodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen 

třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími 

tečkami. 

Středovou dominantu tvoří dvě srdce, která do sebe zapadají. Srdce jsou 

orámována třemi řadami teček. Výplň horního srdce, blíže k přední hraně desky, tvoří 

dvě spirály, voluty, vytvořené z drobných rozet, stočené proti sobě.  Pod těmito 

volutami jsou umístěna dvě malá kolečka. Spodní srdce je vyzdobeno volutami 

tvořenými linkou z teček. Dvě malé hvězdičky se nacházejí pod volutami ve spodním 

srdci.  Na obou stranách srdcí, kolem jejich středu, jsou umístěny květy. Po rozdělení 

plotny do čtyř kvadrantů zjistíme, že v každém rohu je umístěno srdce 

zdobené křížkem. Z těchto srdcí vyrůstají dva úponky s květem – rozetou.  

Hřbet je zdvojený a je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří dvě 

rozety, které jsou umístěny na okraji desek a ve středu desek jsou pak umístěna dvě 

srdce s křížem ve svém středu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který 

tvoří drobné linky z teček. 

 

          Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou šity na tři motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran a je zdobena ornamentem kalvárie.  
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Spona: 

 

Původní dochovaná spona o rozměrech 30 x78 mm. Spona je vytvořena ze dvou 

plátů mosazného plechu.  Jedná se o sponu pantovou háčkovou se štítkem s kolíčkovou 

záchytkou.  Tělo spony je vyzdobeno jednoduchým ornamentem z teček a obloučků. 

Ve svém středu má tělo spony linku drobných rozet.  

 

 

 
Pohled na přední stranu spony. 

 

 
Pohled na zadní stranu spony. 
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Detailní pohled na dochovanou ořízku u hlavy knižního bloku. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 27 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 305/87 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 185 mm x š. 108 mm x s. 83 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdoba obou desek je shodná.  Na 

deskách jsou umístěny čtyři nárožnice. V rozích nárožnic jsou vytepány pukličky, které 

jsou dokola vyzdobeny puncovanými čárkami a vytváří tak rozety.  

Vnitřní strana nárožnic je ohraničena trojí linkou ve formě teček. Na deskách se nachází 

ještě štítek velkého rozměru ve tvaru listu, který zasahuje do poloviny plochy desky.  

Hřbet je celoplošně pokryt usní. 

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na tři jednoduché motouzové 

vazy a zapošívací stehy. 

 

Spona: 
 

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 28 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. - Sig.: 310/87 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1823 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 105 mm x s. 40 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

Okraje desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 

linek tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka 

středová vznikla z větších teček.  Všechny tečky jsou velmi jemné.  

Výzdobě desek dominuje středové srdce, nebo spíše srdcový list, který připomíná 

štítek spon u celousňových vazeb uvedených v tomto katalogu. Lem listu zdobí drobné 

vlnky vytvořené z jemných teček. Střed je vyzdoben z hrotu vyrůstajícími listy, které 

jsou zatočeny do voluty; ze středu těchto listů roste drobný úponek s květem, který 

dominuje výzdobě listu. Květ má ve svém středu vložené sklíčko v kruhovém výseku. Po 

obou stranách této středové dominanty je shodný květ se sklíčkem. Výzdoba celé 

mosazné plotny je vyplněna po okrajích jednoduššími, ale velmi podobnými květy, 

které jsou vzájemně propojeny linoucími se drobnými úponky, které jsou na svých 

koncích okrášleny třemi tečkami.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám připojen 

pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Hřbet je rozdělen do čtyř 

obdélníků, které jsou děleny ornamentem pásku, tvořeným dvěma linkami obloučků, 

dvěma linkami  teček a ve svém středu většími tečkami. Dva středové obdélníčky jsou 

vyzdobeny podobnou kompozicí jako „sgrafitové psaníčko“. Jsou rozděleny na kříž 

dvěma linkami z vlnek. Z křížení těchto obloučků vyrůstají dva úponky a další dva 

trojúhelníčky jsou vyplněny drobným květem.  Krajní obdélníčky jsou vyzdobeny 

obdobně; pouze nemají po stranách květ, ale jedná se o úponky. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na tři motouzové vazy a dva zapošívací 

stehy. Tepaná ořízka nese vyobrazení ornamentů z teček, jenž tvoří ozdobný pás, 

navazující na kalvárii.  

 

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 35 mm x š. 45 

mm. Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

mosazný plech. Spona je zdobena tepáním ve formě pásků, které ji lemují při horním a 

dolním okraji. Tento pásek tvoří linka z teček a obloučků. Uprostřed spony je umístěna 

rozeta. Po její levé i pravé straně vyrůstají úponky, které se vinou k rozetě. Na koncích 

mají umístěny drobné tři tečky.  

 

        
Pohled na dochované cizelování ořízky.  
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Pohled na přední stranu těla spony. 

 
 

   
 

Pohled na zadní stranu těla spony.  
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 29 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 311/87 

Titul:   Malý nebeklíč 

Datace:         1898 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 110 mm x s. 45 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje. Výjimku tvoří u přední desky uvedený letopočet „1839“ a monogram; u zadní 

desky čteme iniciály „I. W.“.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek 

tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.  Dvě krajní linky vytváření při svém středu v roku ozdobný 

čtvereček.  

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

spirálami. Ve středu srdce je umístěn ozdobný květ s úponky vyrůstajícími směrem 

nahoru i dolů. Střed květu je vytvořen kruhovým výsekem, přičemž u přední desky bylo 

použito červené sklíčko u zadní desky čiré sklíčko. Pod srdcem je umístěn květ 

s vloženým sklíčkem tmavé barvy. Ze stran tohoto květu vyrůstají větévky, na jejichž 

konci jsou tři plody – tečky. Na přední desce jsou nad vyrůstajícími větévkami umístěny 

iniciály a na zadní desce pak pod větévkami letopočet.  

Po rozdělení desek do čtyř segmentů je výzdoba ještě okrášlena o květy 

s vloženými sklíčky, a to ve všech rozích desek. Mezi těmito květy je na horním okraji a 

dolním okraji desek umístěna vyrůstající rostlina zakončená květem, v němž jsou 

umístěna sklíčka. 

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem. Tento pásek je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina zakončená květy. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří 

tři řady větších teček, a poté následuje linka obloučků. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři motouzové vazy a zapošívací stehy. 

Ořízka je tepaná s vyobrazením ornamentu kalvárie s florálním ornamentem. Na přední 

ořízce je uveden monogram „MA“. 

 

Spona:  

 

Spona pantová háčková se nedochovala; pouze kolíčková záchytka umístěná          

v hraně kovové plotny přední desky. 

 

 

 

      
 

Detailní pohledy na přední ořízku. 
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Detailní pohled na monogram uvedený na přední ořízce.  
 

 
 

Detailní pohled na monogram uvedený na přední plotně desek.  
 

 
 

Detailní pohled na monogram a rok uvedený na přední plotně desek. 
 

 
 

Detailní pohled na monogram uvedený na zadní plotně desek.  
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 30 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  312/87 

Titul:   titulní list se nedochoval  

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 120 mm x s. 82 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

          Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Na přední straně desky se dochovaly 

dvě nárožnice. U hřbetu se nachází další dvě nárožnice, spojené v jeden celek, takže 

tvoří pásek. Zdobeny jsou tepáním i puncováním. Ornamenty jsou tvořeny 

jednoduchými puncovanými úponky zakončenými trojúhelníčky a tepanými rozetami. 

Vše je ohraničeno drobnou linkou ve formě teček. Na deskách se nachází také štítek 

velkého rozměru, a to ve tvaru srdcovitého listu, jehož hrot zapadá do menšího srdce.  

Výzdoba na obou deskách je totožná, liší se pouze nápisy. Na přední desce je uvedeno 

věnování „Me lice Danila“ a na zadní desce je uveden letopočet „1817“.  

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem se zdobením. Jedná se o zdvojený 

hřbet. Oba dva pásky hřbetu, mají stejnou výzdobu. Okraj pásku je vyzdoben linkou 

z teček a linkou z obloučků, které jsou tvořeny také tečkami. Na obou dvou páscích 

autor vytvořil meandry z drobných teček, v jejichž zahnutých částech jsou umístěny 

úponky, či větévky s květy. 

 

Knižní blok: 

 

               Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na jednoduché motouzové 

vazy a zapošívací stehy. 

 

 

Spona: 
 

Spona se nedochovala. 
 



269 
 

      

 
 

Detailní pohled na výzdobu celokovové vazby, kde je uvedeno věnování a datace. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 31 

 

Identifikace: 

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 313/87 

Titul:   Zlatý nebeklíč 

Datace:         1787 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Ignác Vojtěch Hilgartner, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 202 mm x š. 120 mm x s. 85 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

          Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se dvě nárožnice na přední 

straně desky. Další dvě nárožnice u hřbetu jsou spojeny v jeden celek. Všechny čtyři 

nárožnice jsou propojeny úzkým plíškem u horního a dolního okraje desek a jsou 

zdobeny. Ornamenty jsou tvořeny jednoduchými stonky s květy. Vše je ohraničeno 

drobnou linkou ve formě teček. Na deskách je štítek velkého rozměru ve tvaru 

srdcovitého listu, který zasahuje do půlky plochy desky. Výzdoba na obou deskách je 

stejná.  

Hřbet je celoplošně pokryt usní. 

  

Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na jednoduché motouzové vazy 

a zapošívací stehy. 

 

Spona: 
 

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 32 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  314/87 

Titul:   Zlatý Nebeklíč 

Datace:         1810 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:   v. 202 mm x š. 127 mm x s. 85 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

          Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se dvě nárožnice na přední 

straně desky. Další dvě nárožnice, nacházející se u hřbetu, jsou spojeny v jeden celek a 

tvoří tak pásek. Jsou zdobeny tepáním i puncováním. Ornamenty jsou tvořeny 

jednoduchými puncovanými úponky zakončenými kvítky a tepanými rozetami. Vše je 

ohraničeno drobnou trojí linkou ve formě teček. Na deskách je štítek velkého rozměru 

ve tvaru srdcovitého listu, jehož ukončení se rozšiřuje a zasahuje do půlky plochy 

desky. Výzdoba obou desek je stejná.  

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem se zdobením. Jedná se o zdvojený 

hřbet, rozdělený páskami do pěti polí. Oba pásky mají stejnou výzdobu. Okraj pásku je 

vyzdoben trojí linkou z teček. Mezi těmito okraji se nachází pět „psaníček“, která jsou 

ohraničena páskami ze tří řad teček. Jde o dvě linky z drobných teček, do kterých je 

vložena linka ze silnějších teček. Uprostřed každého psaníčka je umístěn květ. 

  

Knižní blok: 

 

          Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na jednoduché motouzové vazy a 

zapošívací stehy. 
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Spona: 

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 35 mm x š. 75 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

silný mosazný plech. Je zdobena tepáním ve formě pásků, které ji lemují po okrajích. 

Tvoří tak obdélníky, které vedou až do středu spony.  

 

Štítky jsou na obou deskách vyzdobeny rostoucí ratolestí zakončenou květy. 

Okraj štítku je lemován obloučky s tečkami.   

 

 

 

 
 

Pohled na dochovanou sponu.  
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 33 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  315/87 

Titul:   Zlatý Nebeklíč 

Datace:         1807 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 120 mm x s. 90 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje. Liší se pouze puncovaným letopočtem a iniciálami. 

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami, které v rohu při křížení 

vytvářejí ozdobný čtvereček. Třetí linka středová vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

stočenými spirálami. V dolní vnitřní části srdce je umístěna rozeta s vloženým 

bleděmodrým mléčným sklíčkem ve vyseknutém kruhovém otvoru. Pod srdcem je 

autorem vytvořena mandorla, zpod které vyrůstají dvě větévky, které se linou mezi 

rohové segmenty k vytepanému poupěti leknínu. Pod vyrůstajícími větévkami jsou na 

přední desce uvedeny iniciály „G. M.“ a na zadní desce letopočet „1825“.  

V rozích jednotlivých segmentů je umístěn květ ve formě vířivé rozety 

s kruhovým výsekem s červeným sklíčkem.  

Hřbet je zdvojený a je zcela pokryt mosazným páskem.  Tyto pásy jsou k deskám 

připojeny pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy a dva zapošívací stehy.  

 

Spona:  

 

Spona se nedochovala.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 34 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  331/87 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1830 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 186 mm x š. 115 mm x s. 51 mm  

 

Typologický popis:    
 
Knižní vazba: 

 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten je zcela shodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen 

třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími 

tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby desek tvoří srdce. To je orámováno třemi řadami 

teček. Výplň srdce je tvořena dvěma spirálami, volutami, vytvořenými z drobných 

rozet, stočenými proti sobě. V horní části srdce, mezi stočenými spirálami, je kruhový 

výsek. Tato výzdoba se ještě objevuje v srdci pod stočenými volutami. Všechny výseky 

jsou pravděpodobně podloženy papírem. Pod srdcem je umístěna šesticípá hvězda, 

která navazuje na hrot srdce. Hvězda má ve svém středu umístěn kruhový výsek 

podložený stejným materiálem.  Po stranách srdce a hvězdy jsou vytepané další 

ornamenty. Jedná se o kříže, které mají ve svém středu výseky s kruhovými sklíčky. 

Sklíčka jsou také umístěna po dvou stranách kříže.  

Po rozdělení plotny do čtyř segmentů zjistíme, že výzdoba připomíná nárožnice. 

Všechny čtyři rohy jsou orámovány linkou z teček a linkou z obloučků, které viditelně 

vyznačují prostor rohů desek. Jejich střed je vyzdoben srdci se třemi kruhovými výseky, 

které jsou pravděpodobně také podloženy papírem. Po dvou stranách každého srdce je 

roh doplněn o dva malé kroužky. 

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří tři 

rozety, které jsou umístěny na okraji desek a ve středu.  Z krajních rozet vyrůstají dva 

úponky. Mezi těmito rozetami jsou umístěna srdce, která mají ve svém středu motiv 

kříže. Na obou stranách srdcí se nacházejí drobné kroužky. Horní a spodní okraj hřbetu 

je ukončen páskem, který tvoří drobné linky z teček. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou vyšity na dva motouzové vazy a dva 

zapošívací. Ořízka je tepaná ze všech tří stran knižního bloku, jak vidíme na detailním 

snímku níže. Jedná se o ornament kalvárie s rozetou.  

 

 Spona: 

 

Spona je vytvořena ze dvou plátů plechu.  Horní dekorativní je vytvořen z mosazi, 

spodní je pak železný plech, který je aplikován na onen tenký mosazný. Železný vytváří 

střed a zároveň výplň spony. Jedná se o sponu pantovou háčkovou se štítkem 

s kolíčkovou záchytkou, o rozměrech 23 x 43mm.  Tělo spony je vyzdobeno 

jednoduchým ornamentem z teček seskládaných do čtverce po okraji spony.  

Střed je vyseknut do kruhu, ze kterého vychází tečky ve formě linek, 

seskládaných vedle sebe, takže při pohledu vytváří svatozář. 

 

 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Cizelovaná ořízka dochovaná na knižním bloku.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
 
 



282 
 

Katalogové číslo: 35 

 

Identifikace:  
Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  380/87 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1845 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 178mm x š. 98mm x s. 45 mm  

 

Typologický popis:  

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky je zcela 

shodná. Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou 

řad. První linku tvoří drobné tečky, druhou ozdobnou řadu tvoří obloučky.  

   Výzdobě desek dominuje středový trojlístek vytvořený ze tří srdcí, která se 

svými hroty spojují ve středu plotny k sobě. Při pohledu na trojlístek má vrcholové 

srdce na svém okraji drobné kruhové výseky, které jsou umístěny v dvojité lince 

z teček, lemující okraj srdce. Další dvě krajní srdce mají stejné okraje, liší se pouze 

ornamentem obloučků ve středu. Z těchto dvou srdcí, která dotvářejí trojlístek, vyrůstá 

plamínek ve formě trojí větvičky. Jedná se tedy zřejmě o planoucí srdce (Srdce 

Ježíšovo). Ve středu všech srdcí je kruhový výsek s vsazeným sklíčkem. Mezi srdci 

vyrůstají kvítka a pod nimi je vyobrazen květ, který také vyrůstá ze středu srdcí. Z květu 

vyrůstají dvě větévky, zakončené plodem dubového stromu – žaludem. Střed tohoto 

květu je ještě vyzdoben kruhovým výsekem s vloženým sklíčkem. Ve středu segmentů, 

tedy mezi segmenty 1, 2 a 3, 4, jsou umístěny malé rozetky. V rozích jsou umístěna 

srdce stejné výzdoby, jako vrcholové srdce u trojlístku.  

 

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament tzv. Kalvárie (skály, hlíny), který je umístěn na okraji plechu po obou dvou 

stranách. Poté následuje široký pásek, který je tvořen několika řadami drobných teček; 

jednou řadou větších teček a řadou obloučků. Střed hřbetu je vyzdoben čtyřmi květy, 

vyrůstajícími jakoby z rohů obdélníku a střetávajícími se se svými květy ve středu. Mezi 

těmito květy jsou umístěny čtyři drobné tečky.  
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Knižní blok:  

 

 Knižní blok, tvořený ze složkami je šit na dva motouzové vazy a dva zapošívací 

stehy. Tepaná ořízka není zřetelná po všech stranách. Ve výzdobě lze vidět ornament 

kalvárie, obloučky a tečky.  

 

Spona: 
 

 Spona se nedochovala, pouze kolíčková záchytka na zadní desce.  
  

 
 

Pohled na cizelovanou ořízku u hlavy knižního bloku.  
 

 
 

Detail tepané ořízky.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 36 

 

Identifikace: 

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  399/87 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:   ? 

Autor:   ? 

Tisk:   ? 

Rozměry vazby:   v. 184 mm x š. 110 mm x s. 48 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

 Jedná se o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten je zcela hodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen 

třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími 

tečkami.  

Středovou dominantu výzdoby desek tvoří srdce, které je orámováno třemi 

řadami teček. Výplň srdce je tvořena dvěma spirálami, volutami, vytvořenými 

z drobných rozet, stočených proti sobě. V horní části srdce, mezi stočenými spirálami je 

kruhový výsek. Dva kruhové výseky se ještě objevují v srdci pod stočenými volutami a 

u hrotu srdce. Stejný výsek je ještě umístěn pod hrotem srdce. Všechny výseky jsou 

podloženy pravděpodobně papírem. Pod hrotem jsou umístěny dva festony stáčející se 

mezi kříže, které jsou umístěny ve středu segmentů, a vyplňují tak tento prostor. Jedná 

se o dva kříže, jak na pravé, tak na levé straně středové dominanty. Ty mají ve svém 

středu a u paty kruhové výseky se sklíčky, která se dochovala pouze na dvou místech. 

Ve všech rohových segmentech se nachází srdce, která mají ve svém středu tři kruhové 

výseky.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří tři 

rozety, které jsou umístěny na okraji desek, ale i ve středu. Mezi těmito rozetami jsou 

umístěna dvě srdce, která mají ve svém středu motiv kříže. Horní a spodní okraj hřbetu 

je ukončen páskem, který tvoří drobné linky z teček. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou šity na dva motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy. Ořízka je tepaná po všech stranách knižního bloku. Zřetelně se 

dochovala pouze u hlavy knižního bloku. 

 

Spona: 

 

Spona je vytvořena z jednoho plátu mosazného plechu.  Jedná se o sponu 

pantovou háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou.  Tělo spony je vyzdobeno 

jednoduchým ornamentem, a to po okrajích z vlnek a ve středu rozety s kruhovým 

výsekem. Její velikost je 25 x 50 mm.  

 

 

 
 

Pohled na přední stranu spony.  
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony.  
 

 
Pohled na dochovanou cizelovanou ořízku.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 37 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 639/85  

Titul:   titulní list se nedochoval  

Datace:         ? 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 125 mm x s. 90 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Dle charakteru a 

rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když nedochází 

k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se čtyři 4 samostatné nárožnice, které 

jsou ve hřbetní části doplněny uprostřed o další mosazný plech, a tím došlo k jejich 

propojení. Zdobeny jsou tepáním. Ornamenty jsou tvořeny jednoduchými rozetami. 

Vše je ohraničeno drobnou linkou ve formě teček a obloučků z teček. Na obou deskách 

se také dochovaly štítky, které mají tvar srdcovitého listu. Výzdoba se shoduje s celou 

výzdobou na deskách. Ve středu je umístěna rozeta a tři drobné rozetky po jejím okraji. 

Celý štítek je olemován linkou z teček a obloučků. 

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený hřbet, který 

je mezi sebou a deskami propojen panty, ve kterých prochází železné osičky.  Výzdoba 

je vytvořena z rozet a srdcí, která se střídají. Mezi nimi je hřbet okrášlen drobnými 

hvězdičkami. Okraje hřbetu jsou zdobeny jednoduchým ornamentem tří linek 

vytvořených z teček.  

 

Knižní blok: 

 

           Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na jednoduché motouzové vazy 

a zapošívací stehy. Titulní list se dochoval. 

 

Spona: 

 

Spona se nedochovala, pouze štítky na obou deskách.  
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Celkový pohled na knižní vazbu.  
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Katalogové číslo: 38 

 

Identifikace: 

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  643/86 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:   ? 

Autor:   ? 

Tisk:   ? 

Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 118 mm x s. 81 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

          Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se dvě nárožnice na přední 

straně desky. Další dvě nárožnice jsou u hřbetu spojeny v jeden celek a tvoří tak pásek. 

Zdobeny jsou tepáním i puncováním. Ornamenty jsou tvořené jednoduchými 

puncovanými úponky zakončenými srdci a rozetami. Vše je ohraničeno drobnou linkou 

ve formě teček. Na deskách se nachází také štítek velkého rozměru ve tvaru 

srdcovitého listu, který zasahuje do půlky plochy desky. Výzdoba na obou deskách je 

stejná.  

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem se zdobením. Jedná se o zdvojený 

hřbet, rozdělený páskami do pěti polí. Oba dva pásky hřbetu mají stejnou výzdobu. 

Okraj pásku je vyzdoben trojí linkou z teček. V tomto pásku jsou umístěny dva úponky, 

vyrůstající z rohů, mezi nimiž je umístěno planoucí srdce (Srdce Ježíšovo). Takto 

vyzdoben je i protilehlý okraj hřbetu. Mezi těmito okraji se nachází tři „psaníčka“, která 

jsou ohraničena páskami ze tří řad teček. Jde o dvě linky z drobných teček, u kterých je 

uprostřed použita linka ze silnějších teček. Uprostřed každého psaníčka je umístěn 

květ.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na čtyři jednoduché motouzové 

vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se dochoval. 

 

Ořízka: 

 

Ořízka byla v minulosti barvená červenou barvou. 
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Spona: 

 

Spona se nedochovala; pouze štítek na zadní desce, který je po obvodu vyzdoben 

linkou z drobných puncovaných čárek a tepaných teček. Uprostřed štítku je výzdoba 

špatně zřetelná, pravděpodobně šlo o květ, či rozetu.   
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 39 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 685/86 

Titul:   Zlatý nebeský klíč 

Datace:         1787 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Ignác Wojtěch Hilgartner, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 202 mm x š. 120 mm x s. 85mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje. Výjimku tvoří u přední desky uvedený letopočet „1833“ a u zadní desky 

iniciály „E. M.“ (iniciála „E.“ je zrcadlově otočena.) 

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.  Dvě krajní linky vytváří při střetu v rohu ozdobný čtvereček.  

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

rozetami. Ve středu srdce je umístěn ozdobný květ s úponky vyrůstajícími směrem 

nahoru i dolů. Střed květu je vytvořen kruhovým výsekem s čirým sklíčkem. Pod 

srdcem je umístěn květ s čirým sklíčkem, z jehož dvou stran vyrůstají větévky, 

zakončené pupeny. Na přední desce pod vyrůstajícími větévkami jsou umístěny iniciály 

a na zadní desce letopočet.  

Pokud rozdělíme desky do čtyř segmentů, nacházíme výzdobu tvořenou květy 

s čirými sklíčky ve všech rozích. Při horním a dolním okraji desek je mezi těmito květy 

umístěna monstrance, v jejímž středu je vytepán křížek s písmenem „M“. 

Hřbet je zdvojený a je zcela pokryt mosaznými pásky. Tyto pásky jsou k deskám 

připojeny pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, která znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, z něhož vyrůstá 

rostlina zakončená dvěma květy. Ve středu pásku je výzdoba zakončena samostatným 

květem.  Na hřbetu jsou umístěny čtyři květy (vždy dvě a dvě) proti sobě, které 

vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří tři 

řady větších teček, následují dvě drobné linky z teček, v jejichž středu je umístěn 

meandr.  
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Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy a zapošívací stehy. 

Tepaná ořízka je zdobená ornamentem kalvárie a florálním dekorem.  

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 50mm x š. 42 mm. 

Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří tenký 

mosazný plech, který je aplikován na železnou destičku, tvořící její jádro. Spona je 

zdobena tepáním ve formě obloučků z teček, které sponu lemují po okrajích. Střed 

spony je vyzdoben třemi kruhovými výseky s čirým sklíčkem. Tyto výseky jsou 

vyzdobeny kroužkem z teček.  

 

 
Pohled na dochovanou cizelovanou ořízku u hlavy knižního bloku.  

 

 
Pohled na dochovanou cizelovanou ořízku u paty knižního bloku. 
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Pohled a přední ořízku.  

 

 
Přední pohled na dochovanou sponu.  

 

 
Zadní pohled na dochovanou sponu.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu.  
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Katalogové číslo: 40 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  687/86 

Titul:   Zlatý Nebeklíč 

Datace:         1808 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 122 mm x s. 90 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad 

linek tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Ve středu 

těchto linek je umístěn meandr, v jehož ohybech se nachází vlnky, či úponky.    

Výzdobě desek uprostřed dominuje srdce, které ve svém středu vyzdobeno 

vyrůstajícím květem se stonkem a lístky. V květu je v kruhovém výseku umístěno 

červené sklíčko. Z horní části srdce vyrůstají dvě větévky, které se stáčí ke hřbetu. 

Konec větévky je ukončen lístkem ve tvaru srdce, v jehož středu je opět kruhový výsek 

s umístěným červeným kamínkem.  

Ze čtyř segmentů vyrůstají větévky, které se stáčejí k hranám desky a do středu 

segmentů. Na konci jsou umístěny lístečky ve tvaru srdce se sklíčkem; po stranách 

s červeným a uprostřed s tmavě modrým.   

Hřbet byl původně pokryt mosazným plechem, což lze rozeznat z dochovaných 

torz pantů na hranách desek. Na pokryv byla použita useň, dochovaná na celém 

hřbetu.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na pět motouzových vazů a dva zapošívací 

stehy. Tepaná ořízka není v úplnosti dochovaná, složky jsou velmi zdeformované.  

 

Spona:  

 

Spona se nedochovala. 



298 
 

 
 

Pohled na dochovanou cizelovanou ořízku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



299 
 

 

 
 

Celkový pohled na celokovovou vazbu.  
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Katalogové číslo: 41 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  691/85 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 178 mm x š. 110 mm x s. 48 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z řad linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 

rozetami, z nichž vyrůstá úponek z krajního ozdobného pásku.  V dolní části, tedy ve 

špici srdce, je umístěna další rozeta, která má ve svém středu kruhový výsek, osazený 

červeným sklíčkem. Uprostřed srdce je umístěn květ s kruhovým výsekem s červeným 

sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u druhé desky. Kompozice je dále doplněna o 

úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou stranách paty srdce, či rozety, a 

stáčí se mezi segmenty.  

Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěný květ s kruhovým výsekem            

s červeným sklíčkem.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

rostlina zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě proti sobě, které 

vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří 

čtyři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na dva motouzové zapuštěné vazy a dva 

zapošívací stehy. Ořízka je vyzdobena tepáním.  
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Spona:  
 

Spona se nedochovala; pouze kolíčková záchytka umístěná v hraně kovové plotny 
přední desky.  

 
 

 
 

Pohled na dochovanou cizelovanou ořízku.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 42 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  1476 

Titul:   Zlatý nebeklíč 

Datace:         1788 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    František Jeřábek, Praha 

Rozměry vazby:  v. 204 mm x š. 120 mm x s. 85 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

          Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdoba přední desky je ozdobena 

čtyřmi samostatnými nárožnicemi, které jsou ve hřbetní části spojeny dalším 

mosazným plátkem do pásku, takže tvoří jeden samostatný celek. Zdobeny jsou 

tepáním, které vytváří ornamenty tvořené jednoduchými rozetami. Vše je ohraničeno 

drobnou linkou ve formě teček.  Ve středu hřbetu je umístěno srdce vyseknuté 

z mosazného plátu. Nad ním je umístěn štítek od spony. Stejná výzdoba je i na zadní 

desce. 

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený hřbet, který 

je tvořen ze dvou mosazných pásků, které jsou k sobě a k deskám připevněny panty, 

kterými prochází železné osičky.  Výzdoba je tvořena proti sobě položenými dvěma 

motivy kalváriemi, ze kterých vyrůstá větévka (palmová ratolest). Ve svém středu se 

dotýkají. Po stranách vrcholů větévky jsou umístěny dvě rozety. Konce hřbetu jsou 

ukončeny ozdobným páskem ve formě čtyř linek, mezi nimiž je vložen meandr, který 

má do svých záhybů vložené větší tečky.  

 

Knižní blok: 

 

          Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na jednoduché motouzové vazy a 

zapošívací stehy.  

 

Spona: 

 

Spona se nedochovala. Nachází se zde pouze štítky na přední a zadní desce ve 

formě vyseknutého srdcovitého lístku, který je vyzdoben obloučky, tečkami a ve středu 

rozetou.  
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Celkový pohled na knižní vazbu.  
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Katalogové číslo: 43 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  1707 

Titul:   Poloviční Nebeklíč 

Datace:         1822 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 172 mm x š. 105 mm x s. 42mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje. Výjimku tvoří jen text.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek 

tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček. V rozích, kde vnější linky střetávají, vytvářejí zde čtvercové 

okénko, které je ve svém středu prázdné.  

Výzdobě desek dominuje středové zdvojené srdce, které je v horní části vyplněno 

rozetou. Uprostřed je kruhový výsek s vloženým zeleným sklíčkem. Dolní srdce je 

vyzdobeno drobnou kvetoucí vyrůstající rostlinkou. Kompozice je dále doplněna o 

úponky, které mají na koncích květ, žalud a obrácené srdce, které vyrůstají po obou 

dvou stranách paty srdce a stáčí se mezi kvadranty. Uprostřed kvadrantů jsou umístěny 

dvě vířivé rozety.  

Čtverce, tedy kvadranty, mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým výsekem 

s červeným sklíčkem.  

Na přední desce se nachází po levé i pravé straně dva nápisy „RAV“ a „SIN“, 

přesněji při horní části srdce při okraji ozdobného pásku. Na zadní desce je uveden 

nápis „Leta“, umístěný po levé straně srdce a po jeho pravé straně letopočet „1839“ 

při okraji ozdobného pásku. 

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří kalvárie, 

která znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, na které je umístěno srdce, ze 

kterého vyrůstá rostlina zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny dvě proti 

sobě, které vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, 

který tvoří dvě drobné linky z teček.  
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Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy a zapošívací stehy.  

Tepaná ořízka není vidět v celé své kráse.  

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona pantová háčková, o rozměrech v. 33 mm x š. 45 mm. 

Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří tenký 

mosazný plech, který je aplikován na železnou destičku, tvořící její jádro. Spona je 

zdobena tepáním ve formě pásku, který lemuje její horní a spodní okraj a dále 

výsekem, nacházejícím se ve středu spony. Výsek kruhového tvaru tvoří rozetu a je 

v něm umístěno sklíčko červené barvy. Z okraje rozety vyrůstají drobné úponky.  

 

 

Pohled na dochovanou sponu. 
 

 
Detailní pohled na nápis na přední desce. 

 

 
Detailní pohled na nápis na zadní desce.  



307 
 

 

 

 
                

  Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu.  
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Katalogové číslo: 44 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 1967 

Titul:   Malý Nebeklíč 

Datace:         ? 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    František Jeřábek, V Železných dveřích Praha 

Rozměry vazby:  v. 176 mm x š. 118 mm x s. 50 mm  

Způsob nabytí:   zakoupena 23. 9. 1964 od Karla Menšíka za 20,-Kč 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.   

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek 

tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček. V rozích, kde se vnější linky střetávají, vytvářejí čtvercové 

okénko bez středového dekoru.  

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části zatočeno do dvou 

rozet, ze kterých je vyseknuto a podloženo usní nebo papírem červené barvy. Ve 

středu srdce je umístěn květ s vyseknutým středem, kde bylo v minulosti vloženo 

sklíčko, pravděpodobně v olověné mističce. Dnes se na celé vazbě nacházejí pouze 

mističky; sklíčka se nedochovala. Květ je obehnán okvětními lístky tvaru malých 

vyseknutých čtverečků v mosazném plechu. Tyto otvory jsou také podloženy papírem, 

či usní červené barvy.  Pod hrotem srdce vyrůstají dvě větévky s lístečky, na jejichž 

koncích se nacházejí květy menšího rozměru s vyseknutými okvětními lístky. Střed 

květů má vyseknut kruhový otvor, podložený usní nebo papírem červené barvy. 

Čtverce, tedy kvadranty, mají v každém rohu umístěny květy vyrůstající na stonku. Květ 

je vytvořen stejným způsobem jako květ uprostřed srdce. Mezi touto výzdobou se 

nachází planoucí srdce, směrem ke středovému ornamentu.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám připojen 

pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří kalvárie, která 

znázorňuje kopec, skálu či navršenou hlínu, ze které vyrůstají lístečky zakončené 

granátovým jablkem. Na hřbetu jsou umístěny vždy dvě proti sobě, které vyrůstají 

z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří dvě drobné 

linky z teček, mezi nimiž je meandr. V každém z ohybu meandru je umístěna tečka.   
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Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři motouzové vazy a dva zapošívací 

stehy.  

 

Spona:  
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 37 mm x š. 48 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

silný mosazný plech. Spona je zdobena tepáním, tvořeném třemi řadami pásků, které 

lemují její horní i spodní okraj, jedná se o tečky. Na ně navazují dva obloučky, ve 

kterých jsou umístěné tečky.  Střed je zdoben rozetkou.   

 

         
 Pohled na přední stranu spony.                           Pohled na zadní stranu spony. 

 
 

           
Detailní pohled na pravděpodobně olověné mističky.  
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            Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 45 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  2255 

Titul:   Zlatý Nebeklíč 

Datace:         1787 

Autor:   Martin von Cochem 

Tisk:    Vojtěch Hilgartner, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 193 mm x š. 120 mm x s. 80 mm  

 

Typologický popis: 
  

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Mosazný plech je vprostřed vyříznut a 

tvoří tak „rám“ kolem celých desek. Celé zdobení je provedeno puncováním. Strany 

desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z řad obloučků.   

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je tvořeno pravděpodobně 

dochováním štítku spony, vytvořené zároveň s mosazným plechem. Srdce se skládá 

pouze ze spodního dílu. Je lemováno linkou z teček a linkou z obloučků. V jeho spodní 

části je umístěna monstrance a po její straně dva čtyřlístky. Další tři čtyřlístky sestavené 

do trojúhelníku jsou umístěny nad monstrancí. Po stranách čtyřlístků jsou umístěna 

dvě srdce. Po rozdělení desek na čtyři kvadranty se v horních kvadrantech nacházejí 

mezi třemi čtyřlístky také ptáčci a v dolních kvadrantech blíže k hřbetu jsou umístěny 

dva kalichy s hostií. Vedle nich jsou vyobrazeny opět čtyřlístky; a to vždy jen po 

jednom. Výzdoba zadní desky je shodná; odlišuje se pouze stylem vyobrazení 

monstrance.  

Zdvojený hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří po 

stranách pantů tři řady vlnek. Mezi touto výzdobou se v řadě objevují čtyřlístky.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na jednoduché motouzové vazy 

zapošívací stehy.  

 

Spona: 

 

Spona se nedochovala; kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny 
přední desky. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 46 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.:  2290 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 110 mm x s. 80 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se liší.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček.  

Výzdobě desek dominuje středové vyobrazení Panny Marie s Jezulátkem, po 

jehož stranách jsou umístěny rozetky s kruhovým výsekem s barevným sklíčkem. Na 

třech místech se sklíčka nedochovala. V rozích kvadrantů jsou umístěna srdce se sklíčky 

ve středech; v horních srdcích se dochovala, v dolních srdcích sklíčka chybí.  

Zadní deska je vyzdobena ve svém středu půl figurou sv. Jana Nepomuckého. Pod 

ním je umístěno zátiší z květin, pod nímž a vedle něho jsou kruhové rozetky. Nad 

světcem je umístěno jako závoj střídavě pět květů a čtyři rozetky se sklíčky. V rozích 

kvadrantů jsou umístěna srdce s vloženými sklíčky ve středových výsecích.  Sklíčka 

chybí po levé (vnější) straně desek.   

Zdvojený hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Pásy jsou k deskám připojeny 

pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří po okrajích 

rozety a uprostřed kříž se svatozáří, která jde od středu kříže do všech směrů. Horní a 

spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří linka z teček. 

  

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy a zapošívací stehy.  
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Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 35 mm x š. 55 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

silný mosazný plech. Spona je zdobena tepáním ve formě pásku; jedné linky z teček a 

obloučků na horním a spodním okraji. Střed těla spony je vyzdoben velkými tečkami, 

dá se říct, že pukličkami.  

 

 

 
Pohled na přední stranu spony.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



315 
 

 

 

 
 

      Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 47 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 2304 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 120 mm x s. 70 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se 

shoduje. Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze čtyř 

řad linek. Mezi těmito linkami je umístěn meandr, ve kterém jsou vytepány tečky.  

Čtyři linky z drobných teček při styku v rozích vytvářejí čtverec s rámečkem. Výzdobě 

desek dominuje středové vyobrazení kříže, v jeho základně je uveden nápis („Ježíš 

Nazaretský, Král Židovský“). Z podstavce vyrůstají dvě větévky s lístky. Ve čtyřech 

kvadrantech kříže jsou umístěny čtyři kruhové výseky se zelenými sklíčky, z nichž 

rostou úponky do několika směrů.  

Desky po rozdělení do čtyřech kvadrantů  mají v každém rohu umístěno 

planoucí srdce (Srdce Ježíšovo) se třemi kruhovými výseky, kde jsou umístěna dvě 

červená sklíčka a jedno zelené. Ta se dochovala až na jedno sklíčko zelené barvy u 

zadní desky v srdci kvadrantu 2.  

 Zdvojený hřbet je zcela pokryt mosaznými pásky.  Tyto pásy jsou k deskám 

připojeny pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 

kříž. Na hřbetu jsou umístěny vždy čtyři proti sobě, které vyrůstají z okraje hřbetu. Ze 

základny kříže a v křížení kříže vyrůstají úponky (větévky). Uprostřed mezi těmito kříži 

jsou umístěny vířivé rozetky. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který 

tvoří dvě drobné linky z teček.  

 

Knižní blok: 

   

Knižní blok se nedochoval. 
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Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 60 mm x š. 55 

mm. Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

dva mosazné plechy. Spona je zdobena tepáním ve formě pásku, který na okraji spony 

tvoří dvě linky z teček. Střed spony je vyzdoben čtyřmi drobnými kvítky s úponky, které 

ve svém středu mají kruhový výsek s červeným sklíčkem.  Spona byla v minulosti 

vyspravována železným drátkem. 

 

 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 48 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.: 2509  

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 186 mm x š. 112 mm x s. 75 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky téměř 

shoduje.   

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek tzv. 

perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček. V rozích, kde vnější linky střetávají, vytvářejí čtvercové okénko 

bez středového dekoru.  

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části točeno do dvou 

spirál. Ve středu srdce je umístěn vyrůstající květ s vyseknutým středem, ze kterého 

vyrůstají do tří stran jednoduché úponky.  Ve středu květu je kruhový výsek s vloženým 

sklíčkem růžové barvy. Pod hrotem srdce se nachází květ s vloženým sklíčkem, na 

přední desce s červeným a zadní desce s čirým sklíčkem. Z místa mezi hrotem srdce a 

spodním květem rostou větévky zakončené třemi tečkami.  Na přední desce je uveden 

letopočet „1824“ rozdělený rozetou umístěnou pod srdcem. Na zadní desce jsou 

umístěny dva monogramy. Jeden při horních stranách srdce „G. W.“, druhý vedle 

větévek pod hrotem srdce „G. M“. Mezi těmito monogramy se vedle spodní části srdce 

nachází letopočet „1889“. 

Čtverce, tedy kvadranty, mají v každém rohu umístěnou rozetu. Ve všech 

rozetách, které tvoří několik kruhů z drobných teček, jsou vyseknuty kruhové otvory, 

osazené červeno růžovými sklíčky. Mezi touto výzdobou se nachází vyrůstající květ 

z širokého stonku. Květ má ve svém středu kruhový výsek s vloženým tmavě modrým 

sklíčkem.  

 Zdvojený hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tyto pásy jsou k deskám 

připojeny pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

kalvárie, která znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu. Na této kalvárii je umístěn 

ptáček, z něhož vyrůstá do protilehlé kalvárie, rovněž s ptáčkem větévka, která tvoří 

meandr. Mezi meandry jsou umístěny květy a tečky.  
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Na hřbetu jsou umístěny čtyři kalvárie. Vždy dvě a dvě proti sobě, které vyrůstají 

z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří dvě drobné 

linky z teček, mezi nimiž je meandr. V každém z ohybu meandru je umístěna tečka.   

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy a zapošívací stehy.  

 

Spona:  

 

Spona se nedochovala; pouze kolíčková záchytka umístěná v hraně kovové plotny 

přední desky.   

 

 
Detailní pohled na letopočet „1824“, který je uveden na přední desce. 

 
Detailní pohled na monogram „G. W.“, který je uveden na zadní desce. 

  
Detailní pohled na monogram „G. M.“, který je uveden na zadní desce. 

 
Detailní pohled na letopočet „1889“, který je uveden na zadní desce. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 49 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č.:  123/86 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:         ? 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 184mm x š. 114 mm x s. 57 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou desek je shodná.  

Celá výzdoba desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. 

Uprostřed těchto teček dvou krajních linek je středová linka vytvořena z teček většího 

průměru.  

Středovou dominantu výzdoby tvoří zdvojená srdce. Ve spodní části horního 

srdce se nacházejí dva kruhové výseky, které jsou podloženy pravděpodobně papírem 

červeného odstínu. Vrchní část horního srdce je vyzdobena dvěma spirálami 

vytvořenými z jemných teček, stočenými proti sobě. V horní části srdce se v jejím 

středu nachází kruhový výsek, ve kterém je umístěno bleděmodré mléčné sklíčko.  Celé 

srdce je lemováno páskem ze tří řad teček a drobných rozet, které vytvářejí další lem 

kolem srdce.  Druhé spodní srdce má ve svém středu tři kruhové výseky, též podložené 

pravděpodobně papírem červeného odstínu, a je lemováno třemi drobnými linkami 

teček a klikatou linkou. Po obou stranách spodního srdce se nachází dva malé kroužky 

a čtyři malé křížky. Po stranách se nad touto výzdobou nacházejí dvě rozety.  

Mosazné plotny jsou dále vyzdobeny ve všech rozích vyseknutými srdci, která 

jsou podložena pravděpodobně papírem obarveným červenou barvou. Z těchto srdcí 

vyrůstá kvítek a dále vede linka z teček, která mezi těmito srdci vytváří mandorlu s 

kruhový výsekem s červeným sklíčkem. Další čtyři rozesetá sklíčka v kruhových výsecích 

jsou umístěna mezi srdci v rozích kvadrantů a srdci středové dominanty.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jednoduchý pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

ornamenty tří rozet a dvě mandorly. Po stranách jsou střídavě rozesety malé kroužky 

s křížky. 
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Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří tři řady teček. Po 

obou dvou stranách pantů je hřbet lemován linkou z obloučků.   

 

Knižní blok:  

 

Knižní blok tvoří složky. Byl vyšit na čtyři zapuštěné motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy.  

 

Spona: 

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 30 mm x š. 50 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

dva mosazné plechy, které jsou zdobeny tepáním ve formě pásku, jenž tvoří na jejím 

okraji dvě linky z teček. Střed spony je vyzdoben drobným kruhovým výsekem 

s vloženým žlutým sklíčkem.   

 

 

 
 

Pohled na přední stranu spony.  
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 50 

 

Identifikace:  

Předmět:   modlitební kniha 

Uložení:   Jihočeské muzeum v Českách Budějovicích 

    Dukelská čp. 1, 370 01 České Budějovice 

Inventární č. – Sig.:  172  

Titul:   Katolický kancionál 

Datace:         1854 

Autor:   ? 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 202 mm x š. 145 mm x s. 105 mm  

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o celousňovou vazbu s dřevěnými deskami. Dochovala se pouze zadní 

deska s hřbetem. Výzdobu tvoří tři dochované nárožnice vyzdobené tepáním. Celý 

okraj je zdoben dvěma řadami teček. Ve středu nárožnice byla větší pukla dekorována 

drobnými tečkami do tvaru rozety a v každém roku je umístěna menší rozeta. Vnější 

nárožnice jsou ještě zdobeny třemi většími tečkami po stranách nárožnice. 

 

Knižní blok:  

  

Knižní blok je tvořen složkami.  

 

Spona:  
 

Spony se nedochovaly, pouze torza řemínků.  
 

 
Detailní pohled na nárožnici. 
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Celkový pohled na dochovanou část knižní vazby.  
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9.3 Městské muzeum Horažďovice 

 

Katalogové číslo: 51 

 

Identifikace: 

Předmět:  knižní vazba (původní knižní blok se nedochoval) 

Uložení:  Městské muzeum Horažďovice, Zámek čp. 11, 34101 

Horažďovice  

Inventární č.:  K 561 

Titul:   Pro Lásku, román  

Datace:    1931 

Autor:                  Hubert Havránek  

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 188 mm x š. 115 mm x s. 45 mm 

Způsob nabytí:   původ z Jinína, poč. 19. století, dar Štěpána Karla Vydry – učitel 

z Horažďovic, darováno 6. 7. 1898 

 

Typologický popis: 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou vazbu s dřevěnými deskami. 

Z původní knihy (vazba + blok) se dochovala jen vazba bez knižního bloku. 

V dochovaných deskách je vložen jiný knižní blok. Mosazné plotny pokrývají celoplošně 

desky i hřbet. Výzdoba obou desek je shodná.  

Celá výzdoba desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. 

Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby tvoří zdvojená srdce. Ve spodní části horního 

srdce se nacházejí dva kruhové výseky, které jsou podloženy pravděpodobně papírem. 

Vrchní část horního srdce je vyzdobena dvěma spirálami vytvořenými z jemných teček, 

stočených proti sobě.  Celé srdce je lemováno linkou z teček a linkou z obloučků. Druhé 

spodní srdce je vytvořeno výsekem v mosazné plotně, též podložené pravděpodobně 

papírem a je lemováno dvěma tenkými linkami teček a drobnými rozetkami.  

Tato středová dominanta horizontálně rozděluje mosaznou plotnu na dvě části. 

Ornament je na obou částech totožný. Jedná se o srdce, které je umístěno ve středu 

těchto ploch. Po stranách srdce vyrůstá stonek, na jehož konci jsou umístěny rozety. 

Prostředek rozety tvoří výsek, ve kterém je umístěno sklíčko zeleného odstínu. Kolem 

dokola je drobné tepání z teček. Celá kompozice je dále doplněna v ploše o tři druhy 

rozet; kruhový výsek, kde je umístěno mléčné bledě modré sklo a dále drobný 

ornament kroužku a křížku.   

 Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený k deskám 

pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
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z rozet, které vedou středem tohoto pásu. Po stranách jsou rozesety drobné 

ornamenty ve formě kroužků a křížků. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem 

obloučků.  

Knižní blok:  

Původní knižní blok se nedochoval. 

Spona: 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 25 mm x š. 36 

mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky.  

   

   

Pohled na přední stranu spony.  

        

Pohled na zadní stranu spony.  
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9.4 Orlické muzeum v Chocni 

Katalogové číslo: 52 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Orlické muzeum v Chocni   
Pardubická čp. 1, 56 501 Choceň 

Inventární č.:  22K - 133 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:    ? 

Autor:                  ?  

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 188 mm x š. 115 mm x s. 85 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:  

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o typu celokovové vazby, i když nedochází 

k celoplošnému vykrytí plochy desek. 

 

          Dochovaly se 4 samostatné nárožnice. Ornamenty vytvořené v rozích nárožnic 

začínají středovou pukličkou. Výzdoba nárožnic na přední desce je u tří nárožnic stejná. 

Čtvrtá se lišší jiným tvaroslovím. Nárožnice na zadní desce mají stejný tvar, pouze jedna 

je navíc ozdobena raženou (puncovanou) dvou linkou. Nárožnice u hřbetu jsou 

propojeny zdobným mosazným plíškem. Tento mosazný prvek je ze strany hřbetu 

rovný a ze strany plochy desek je vyzdoben vlnkou.  

Hřbet je pokryt usní. Jsou zde viditelné pravé vazy.  

 

Knižní blok: 

 

         Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na 4 pravé motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy.  

 

Spona:  

 

Těla spon se nedochovaly. Na obou deskách se zachovali jen štítky.  
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Celkový pohled na vazbu. 
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9.5 Muzeum Jindřichohradecka 

Katalogové číslo: 53 
 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec  
Inventární č.:  JK 1684 
Titul:   Zlatý nebeklíč 
Datace:            1818 
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 197 mm x š. 125 mm x s. 75 mm 
 
Typologický popis: 

 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou desek je shodná.  

Celá výzdoba desek je orámována páskem, který je tvořen dvěma řadami teček. 
Uprostřed těchto teček jsou obloučky. Tento středový pás obloučků kopírují tečky 
z obou dvou stran. 

Středovou dominantu výzdoby tvoří zdvojená srdce. Ve spodní části horního 
srdce se nacházejí dva kruhové výseky, které jsou pravděpodobně podloženy papírem. 
Vrchní část horního srdce je vyzdobena dvěma spirálami vytvořenými z jemných teček, 
stočenými proti sobě. V horní části srdce v jejich středu se nachází kruhový výsek, ve 
kterém je umístěno bleděmodré mléčné sklíčko.  Celé srdce je lemováno linkou z teček 
drobných rozet a linkou z obloučků. Tyto obloučky jsou ještě z vnější strany lemovány 
tečkami a z vnitřní strany mají obloučky v sobě vždy umístěnou tečku. Druhé spodní 
srdce je vytvořeno výsekem v mosazné plotně, též podloženo pravděpodobně papírem 
a je lemováno třemi drobnými linkami teček a linkou drobných rozet. Po obou stranách 
srdce se nachází dva kruhové výseky, také pravděpodobně podložené papírem.  

Tato středová dominanta horizontálně rozděluje mosaznou plotnu na dvě části. 
Ornament je na obou částech totožný. Jedná se o srdce, které je umístěno ve středu 
těchto ploch. Po stranách srdce se nachází dva kruhové výseky podložené papírem.  
Celá výzdoba je dále doplněna v ploše o dva druhy rozet a květ. Plocha je dále 
doplněna o drobný ornament kroužků a křížků.   

 Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Oba pásy jsou ve 
výzdobě totožné; pouze jsou k sobě stranově otočené.  Výzdobu tvoří ornament 
meandru, který vede středem obou těchto pásů. Meandr je tvořen třemi řadami teček 
a rozet. V jeho prohlubních jsou umístěny dva druhy rozet. Uprostřed meandru a tedy i 
hřbetu se nachází tři křížky.  Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který 
tvoří tři řady teček a řada obloučků je lemována drobnými tečkami. Uvnitř obloučků se 
ještě nachází tečka.  
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Knižní blok:  
  

Knižní blok tvoří složky. Byl vyšit na dva zapuštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy.  
 
Spona: 
 

Spona se nedochovala. 
 

 
 

Pohled na celou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 54 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 1050 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            1837 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 110 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

 
Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba ploch desek není 
shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu přední desky tvoří Pieta s anděly a Ukřižováním Krista. Po 
obvodu šatu Panny Marie jsou umístěny iniciály MB. Nad hlavou Krista se nachází 
šesticípá hvězda. Střed hvězdy je vyseknut ve tvaru kruhu a je zde použito sklíčko. 
Šesticípá hvězda větší velikosti je dále umístěna pod nohama Panny Marie. I v tomto 
případě je uprostřed hvězdy kruhový výsek, do něhož je vloženo sklíčko.  Celá tato 
kompozice je dále orámována festony ve tvaru listů, které mají uprostřed kruhový 
výsek s vloženým sklíčkem. Konečnou výzdobu tvoří po rozdělení desek do čtyř 
segmentů srdce, která jsou umístěna ve čtyřech rozích. Tato srdce mají uprostřed tři 
kruhové výseky, které jsou podloženy pravděpodobně papírem tmavě hnědého a 
oranžového odstínu.  

Dominantu zadní desky tvoří dvě srdce spojená kroužkem. Srdce blíže ke hřbetu 
je vytvořeno ze třech řad teček. Srdce je vyplněno dvěma spirálami vytvořenými 
z jemných teček, stočenými proti sobě.  Druhé spodní srdce, které je umístěno blíž 
k okraji desky, bylo vyplněno drobnými rozetkami. Tyto rozety jsou seskládány do tvaru 
kruhu. I toto srdce je celé orámováno třemi řadami teček.  Obě srdce jsou propojena 
kroužkem – kruhovou rozetou. Na střed tohoto kroužku navazují z obou dvou stran 
šesticípé hvězdy, které mají ve svém středu kruhový výsek vyplněný sklíčkem. Po 
rozdělení desky do čtyř segmentů je výzdoba identická. V rohu každého ze segmentu 
se nachází srdce, které má v sobě tři kruhové výseky podložené pravděpodobně 
barevným papírem. Mezi srdci je feston a pod nimi jsou květy, které obsahují kruhový 
výsek, kde jsou umístěna sklíčka.   

 Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament z rozet a srdcí (uprostřed s křížem), které vedou středem tohoto pásu. Po 
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stranách jsou rozesety drobné ornamenty hvězd. Horní a spodní okraj hřbetu je 
ukončen páskem ze třech obloučků.  

 
Knižní blok:  

 
Knižní blok je složen ze složek. Ušit na tři motouzové zapuštěné vazy a dva 

zapošívací stehy. 
 
Spona:   

 
Spona se nedochovala. 
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Pohled na přední desku, hřbet a zadní desku celokovové mosazné vazby. 
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Katalogové číslo: 55 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 1008  
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            1846 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 185 mm x š.  108 mm x s. 45 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou ploten je až na 

drobné detaily shodná.  
Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 

teček. Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími tečkami. 
Středovou dominantu výzdoby přední i zadní desky tvoří dvě spojená srdce. 

Srdce blíže ke hřbetu je vytvořeno ze třech řad teček. Výplň srdce je tvořena dvěma 
spirálami vytvořenými z jemných teček, stočenými proti sobě.  Druhé spodní srdce, 
které je umístěno blíže k okraji desky, bylo vyplněno drobnými rozetkami. Rozety byly 
skládány do tvaru kruhu. I toto srdce je celé orámováno třemi řadami teček.  Ve středu 
propojení srdcí je výsek podložený papírem. Ze středu srdce vyrůstá k hornímu okraji 
desky kříž. V křížení kříže je výsek, kde se jen u zadní desky dochovalo sklíčko; u horní 
desky chybí. Ze středu srdce k dolnímu okraji desek byly umístěny šesticípé hvězdy, 
které mají také výsek, kde bylo dochováno sklíčko jen u přední desky; u zadní desky 
chybí. Pod touto hvězdou se jen u zadní desky nachází kruhový výsek, který je podložný 
papírem a který už není u přední desky.  

Dále jsou desky po rozdělení do čtyř segmentů okrášleny ornamentem v rozích, 
kde jsou umístěna srdce. Uprostřed nich jsou kruhové výseky podložené papírem. Celá 
kompozice je doplněna ve čtyřech segmentech o rozetu, která je podložena barevným 
sklíčkem. Tyto rozety jsou umístěny mezi srdci rohovými a středovou dominantou.  

 Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament z rozet a srdcí, která mají uprostřed kříž a vedou středem tohoto pásu. 
Rozety jsou u horní i dolní části hřbetu.  Z rozet vyrůstají dva úponky. Uprostřed pásu 
mosazného hřbetu jsou umístěna dvě srdce. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen 
páskem ze třech obloučků.  
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Knižní blok:  
  

Knižní blok je tvořen složkami a je ušit na tři zapuštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy. První dvě a poslední dvě složky jsou šity v celé šíři; zbytek knižního 
bloku byl ušit tzv. ob-složku.  

 
Spona: 
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková o rozměrech v. 35 mm x š. 35 mm. 
Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky. Spona je tvořena 
z jednoho kusu plechu, který je silnější než plech použitý na deskách. Výzdobu tvoří 
tepání ve formě teček. Tyto tečky jsou seskládány do pásku po okrajích a dále do 
obloučků, které tak lemují okraj spony. Uprostřed je velká tečka, která působí jako 
puklička.  

 
 

 
 

Pohled na lícovou stranu sponu. 
 

 
 

Pohled na rubovou stranu sponu. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 56 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec  
Inventární č.:  JK 991 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:      1842 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec         
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 105 mm x s. 45 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami, tzv. perlovce. Třetí linka 
(středová) vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami. Uprostřed těchto rozet vyrůstá úponek.  V dolní části, tedy ve špici srdce, je 
umístěna další rozeta, která má ve středu kruhový výsek, osazený tmavě modrým 
sklíčkem. Uprostřed srdce je vyobrazen květ, v jehož středu je také kruhový výsek s 
červeným sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u druhé desky s tím rozdílem, že 
barevná sklíčka jsou prohozena. Ve květu je modré a v rozetě je červené.  

Kompozice je dále doplněna o úponek či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou 
dvou stranách paty srdce (rozety) a stáčí se mezi segmenty.  

Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým výsekem 
se zelenými sklíčky.  

Hřbet je jednoduchý a je zcela pokrytý mosazným páskem.  Tento pás je 
k deskám připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu 
tvoří ornament Kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které 
vyrůstá rostlina ukončená dvěma květy. Na hřbetu jsou tyto motivy umístěny dvě proti 
sobě, vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který 
tvoří čtyři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  
 
Knižní blok: 
 
  Knižní blok, tvořen složkami, je šitý na dva zapuštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy.  
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Spona:  
 

Dochovalaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 50 mm x š. 3 
mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 
tenký mosazný plech, který je aplikován na železnou destičku, která tvoří jádro spon. 
Spona je zdobena tepáním, které je vidět ve formě pásku, jenž lemuje sponu po 
okrajích, a dále výsekem, který se nachází ve středu spony. Výsek je kruhového tvaru a 
je v něm umístěno sklíčko tmavě modré barvy.  
 

 

    
 

Pohled na přední stranu spony.  
 

 
      
     Pohled na zadní stranu spony. 
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  Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
 
Katalogové číslo: 57 
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Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. č 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec  
Inventární č.:  JK 973 
Titul:   Malý nebeklíč  
Datace:            1815 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 176 mm x š. 110 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami, tzv. perlovce. Třetí linka 
středová vznikla z větších teček.    

  Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami. Uprostřed těchto rozet vyrůstá úponek.  V dolní části, tedy ve špici srdce, je 
umístěna další rozeta, která má ve středu kruhový výsek, osazený zeleným sklíčkem. 
Uprostřed srdce je umístěn květ, v jehož středu je také kruhový výsek se zeleným 
sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u druhé desky.  

Kompozice je dále doplněna o úponek či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou 
dvou stranách paty srdce (rozety) a stáčí se mezi segmenty.  

Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým výsekem 
s červeným sklíčkem. 

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám připojený 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá rostlina 
ukončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny dvě kalvárie proti sobě, které 
vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří 
čtyři drobné linky z teček a střední část zdobí meandr s tečkami.  

 
Knižní blok: 

   
Knižní blok, tvořen složkami, je šitý na tři zapuštěné motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy. 
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 58 
 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 883  
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            1810 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 110 mm x s. 45 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se skoro 
shoduje.  Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami tzv. perlovce. Tyto řady 
v rozích tvoří při dotyku čtverec.  Třetí linka středová vznikla z větších teček, které se 
však už v rozích čtverců nevyskytují. Výzdobě desek dominuje středová monstrance. 
Uprostřed monstrance je kruhový výsek, osazený zeleným sklíčkem.   U přední desky je 
po stranách vrcholu monstrance umístěn rozdělený letopočet. Na levé straně „18“ a na 
pravé „43“. U zadní desky jsou umístěny iniciály „G. M.“. Vedle letopočtu a iniciál 
vyrůstá větévka zakončená plodem dubu, tedy žaludem. V dolní části, tedy z paty 
monstrance, po obou stranách vyrůstají dva stonky s lístečky, zakončenými květy, 
okrášlenými kruhovým výsekem s tmavě modrými sklíčky. Čtverce, tedy segmenty, 
mají v každém rohu umístěno srdce s kruhovým výsekem, kde jsou umístěna červená 
sklíčka. Ta se dochovala u přední desky v počtu dvou, u zadní desky v počtu čtyř sklíček. 
Mezi srdci vyrůstají větévky ukončené žaludem.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám připojen 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá rostlina.  
Na hřbetu jsou umístěny dvě proti sobě, které vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní 
okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří dvě drobné linky z teček a uprostřed je 
umístěna třetí linka s většími tečkami.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok tvořený složkami je šitý na čtyři zapuštěné jednoduché motouzové 
vazy a dva zapošívací stehy. 

 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Detailní pohled na letopočet umístěný na přední desce. 
 

 
 

Detailní pohled na iniciály „G. M.“ umístěné na zadní desce.  
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 59 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 1026 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            1815 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 170 mm x š. 100 mm x s. 45 mm 
 
Typologický popis:  
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami tzv. perlovce. Třetí linka 
středová vznikla z větších teček.    
           Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami. Uprostřed těchto rozet vyrůstá úponek.  V dolní části, tedy ve špici srdce, je 
umístěna další rozeta, která má ve středu kruhový výsek, který je osazen sklíčkem 
tmavého odstínu. Uprostřed srdce je umístěn květ, jehož střed tvoří také kruhový 
výsek se sklíčkem tmavého odstínu. Kompozice je dále doplněna o úponek, či větévku 
s lístečky, která vyrůstá po obou dvou stranách paty srdce (rozety) a stáčí se mezi 
segmenty. Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým 
výsekem s červenými sklíčky.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, je k deskám připojen 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá rostlina 
zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny dvě proti sobě, vyrůstají z okraje 
hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří čtyři drobné linky 
z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok tvořený složkami je šitý na dva motouzové vazy zapuštěné a dva 
zapošívací stehy. 
 
Spona:  
 

 Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 60 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 909 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            1841 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 105 mm x s. 50 mm 
Způsob nabytí:    Blažena Havlíčková 1921 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě krajní linky jsou tvořené drobnými tečkami tzv. perlovce. Třetí linka 
středová vznikla z větších teček.    

 Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami, z jejíchž středu vyrůstá úponek.  V dolní části, tedy ve špici srdce, je umístěna 
další rozeta, která rozeta má ve středu kruhový výsek, osazený zeleným sklíčkem. 
Uprostřed srdce je umístěn květ, v jehož středu je také kruhový výsek se zeleným 
sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u druhé desky.  

Kompozice je dále doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po 
obou dvou stranách paty srdce (rozety) a stáčí se mezi segmenty.  

Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěn květ s kruhovým výsekem s 
červeným sklíčkem.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám připojený 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá rostlina 
zakončená dvěma květy. Na hřbetu jsou umístěny dvě kalvárie proti sobě, které 
vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončený páskem, který tvoří 
čtyři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  
 
Knižní blok: 

 
Knižní blok tvořený složkami, je šitý na dva zapuštěné motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy.   
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Spona:  
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková o rozměrech v. 33 mm x š. 50 mm. 
Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří tenký 
mosazný plech, který je aplikován na železnou destičku, jenž tvoří jádro spon. Spona je 
zdobena tepáním ve formě pásku, který lemuje sponu po okrajích. Tento pásek tvoří 
jemná linka z teček a meandr. Uprostřed jsou umístěny proti sobě vyrůstající úponky. 

 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

  
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na vazbu 
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Katalogové číslo: 61 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 1110 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:         ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 187 mm x š. 110 mm x s. 45 mm 
 
Typologický popis 

 
Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten není shodná.  
Celá výzdoba obou desek je orámovaná páskem, který je tvořen třemi řadami 

teček. Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími tečkami. 
Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří kříž umístěný v mandorle. Nad 

křížem je umístěno zelené sklíčko v kruhovém výseku; u paty kříže je umístěno srdce s 
kruhovým výsekem s červeným sklíčkem.  Po obou stranách kříže jsou umístěny 
festony, které mají na svých koncích kruhový výsek se sklíčky zeleného odstínu na 
horním hrotu a červený odstín sklíčka na spodní části festonu, který přechází až do 
srdcí, která jsou umístěna v rozích všech čtyř segmentů. Ve středech srdcí se nachází 
kruhový výsek s vloženými sklíčky. V horních kvadrantech, tedy 1 a 3, jsou umístěna 
sklíčka v červeném odstínu; u spodních kvadrantů, tedy 2 a 4, jsou umístěna sklíčka 
tmavě modrého, až černého odstínu.  

Dominantu zadní desky tvoří Kalich s nápisem „INRI“ („Ježíš Nazaretský, Král 
Židovský“). Nad kalichem je kruhový výsek s červeným sklíčkem. Tento výsek je dále 
zdoben tečkami – drobným puncováním. Pod kalichem je umístěno srdce, které má 
uprostřed kruhový výsek, v němž je vloženo sklíčko v zeleném odstínu. Zbytek výzdoby 
na mosazné plotně se shoduje s přední deskou.   

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament z rozet a srdcí. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem ze třemi 
řadami teček. Prostřední řada je větší než řady okrajové.  
 
Knižní blok:  

 
Knižní blok tvoří složky, které jsou vyšité na tři motouzové zapuštěné vazy a dva 

zapošívací stehy. Titulní list se nedochoval.  
 

Spona:  
Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 62 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 2431 
Titul:   Zlatý Nebeklíč 
Datace:            1804 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras 
Rozměry vazby:  v. 177 mm x š. 105 mm x s. 55 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Polousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
          Podle rozsahu a charakteru kování hovoříme o jakémsi typu celokovové vazby, i 
když nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Došlo k propojení nárožnic 
v jeden celek; mosazný plech tvoří jeden samostatný celek, který vypadá jako rám 
obklopující prázdný střed desek. Ten je podložen papírem zabarveným do odstínu 
hnědé barvy a je položen přímo na dřevěnou desku, jak lze vidět u přední desky. Plechy 
jsou zdobeny tepáním a puncováním ve formě rozet, rozetek, které jsou umístěny 
v rozích desek, u hřbetní části a v ploše desek u hlavy a paty desky. Mezi nimi jsou 
umístěny drobné křížky. Vnitřní okraj mosazného plechu ohraničuje linka tvořená 
z teček. Výzdoba obou desek je identická. 

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem, který je tvořen dvěma pásy které 
jsou ve svém středu a k deskám připevněny panty, jejichž středem prochází železná 
osička. Hřbet je vyzdoben třemi obloučky vytvářejícími meandr, tvořený z teček. Mezi 
jednotlivými obloučky jsou umístěny drobné úponky. Na začátku i na konci meandru 
jsou velké tečky působící jako pukličky.  
 
Knižní blok: 
 
        Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na 4 pravé jednoduché 
motouzové vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se dochoval.  
 

Ořízka je tepaná ze všech tří stran (florální ornament).  
 

Spona: 
 

Spona se nedochovala; pouze štítek spony na přední i zadní desce. Oba jsou 
vyzdobeny formou tepání. Na přední desce je květina se třemi květy. Okraj štítku je 
vyzdoben drobnými obloučky tvořenými z teček. Na zadní desce je vyobrazena také 
květina s jedním květem a lístečky po stranách. Okraje jsou vyzdobeny drobnou linkou 
z teček.  
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 63 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 244 - 1 
Titul:   Zlatý Nebeklíč 
Datace:            1810 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 120 mm x s. 80 mm 
 
Typologický popis: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou ploten je skoro 
shodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími tečkami. 
Středovou dominantu výzdoby tvoří přední i zadní desky zdvojené srdce. Ve spodní 
části horního srdce se nachází dva kruhové výseky, které jsou pravděpodobně 
podloženy papírem. Vrchní část horního srdce je vyzdobena dvěma spirálami 
vytvořenými z jemných teček, stočenými proti sobě. Na vrcholu srdce je umístěno 
červené sklíčko. Celé srdce je lemováno dvěma linkami teček. Druhé spodní srdce má 
v sobě tři kruhové výseky, též pravděpodobně podložené papírem a je lemováno třemi 
drobnými linkami z teček a linkou drobných rozet. Po stranách srdcí, v místě kde se 
stýkají, jsou umístěny dvě rozety, které ve svém vyseknutém kruhovém středu mají 
sklíčko tmavého odstínu. Dále jsou desky po rozdělení do čtyř segmentů okrášleny 
ornamentem v rozích, které zdobí vyseknutá srdce podložená pravděpodobně 
papírem. Ze srdcí vyrůstají dva úponky stočené do spirály a dále ze středu srdce mezi 
těmito úponky vyrůstá květ, či plod. Mezi kvadranty 1, 3 a 2, 4 jsou umístěny dvě 
drobné tečky a mezi nimi rozetka se vsazeným červeným sklíčkem.  

Hřbet je zdvojený a je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se tedy o dva pásy 
připojené k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu 
tvoří ornament z rozet. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem ze tří linek 
drobných teček a jedné linky z obloučků.  
 
Knižní blok:  
 

Knižní blok je tvořen ze složek a je šitý na čtyři motouzové zapuštěné vazy a dva 
zapošívací stehy. 
 
Spona:  

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na vazbu. 
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Katalogové číslo: 64 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 987 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 105 mm x s. 55 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou ploten není shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří kalich s vyobrazením hostie 
s kruhovou svatozáří, která je tvořena z malých hostií. Z horní části kalicha vystupuje do 
prostoru svatozář v podobě paprsků.  Nad svatozáří – nad kalichem i pod ním jsou 
umístěny rozetky, které jsou vytvořeny kruhovým výsekem. Uvnitř jsou umístěna 
sklíčka zeleného odstínu.  Konečnou výzdobu tvoří po rozdělení desek do čtyř 
segmentů srdce, která jsou umístěna ve čtyřech rozích. Tato srdce mají uprostřed 
kruhový výsek s vloženými červenými sklíčky. V těchto kvadrantech je kompozice 
okrášlena ještě o tmavě modrá sklíčka, která jsou vložena v kruhových výsecích rozet. 
Tyto rozety se nacházejí vedle srdcí a svatozáře, která vystupuje z kalicha.   

Dominantu zadní desky tvoří dvě spojená srdce. Srdce blíže ke hřbetu je 
vytvořeno ze tří řad teček. Výplň srdce je tvořena dvěma spirálami vytvořenými 
z jemných teček, stočenými proti sobě.  Druhé srdce je vyplněno drobnými rozetkami, 
které byly skládány do tvaru kruhu. I toto srdce je celé orámováno třemi řadami teček. 
Ve středu spojených srdcí je rozeta s kruhovým výsekem, který je podložen 
pravděpodobně papírem.  Na střed tohoto kroužku navazuje z horní části kříž, 
s drobnými paprsčitými svatozářemi a ze spodní strany šesticípá hvězda. Po rozdělení 
desky do čtyř segmentů je výzdoba identická.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament ze dvou rozet a dvou propojených srdcí. Horní a spodní okraj hřbetu je 
ukončen páskem, který je tvořen třemi řadami teček, přičemž vnější řady jsou tepány a 
prostřední řada je puncována. Vše je směrem vnitřní části hřbetu ukončeno tepanými 
obloučky z teček.  
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Knižní blok:  
 

Knižní blok je složen ze složek a je šitý na tři motouzové vazy a dva zapošívací 
stehy. Titulní list se v knižním bloku nedochoval.  
 
Spona: 
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 35 mm x š. 48 
mm. Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 
silný mosazný plech. Spona je zdobena tepáním ve formě pásku, který tvoří lem z teček 
po obvodu spony a dále oblouček, který se opakuje do kříže. Střed spony je vyplněn 
velkou tečkou, která působí jako puklička.  
 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 65 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 988 
Titul:   Malý Nebeklíč 
Datace:             1815 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras 
Rozměry vazby:  v. 170 mm x š. 105 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:   
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou není shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří Pieta s anděly a Ukřižovaným 
Kristem.  Nad hlavou Krista je umístěna rozeta s výsekem se sklíčkem tmavě modré 
barvy. Z této rozety pokračuje do obou stran drobný perlovec ve formě obloučku 
k srdcím, která jsou umístěna v rozích kvadrantu 1, 3.  V dolní části se pod Pietou 
nachází šesticípá hvězda. Pod Pietou, nad prvním hrotem hvězdy se na levé i pravé 
straně nacházejí tepané malé hvězdičky.  Pod touto šesticípou hvězdou je umístěn 
feston, který se dotýká srdcí v rozích kvadrantu 2,4. Tato čtyři srdce mají ve svém 
středu tři kruhové výseky, které jsou pravděpodobně podloženy papírem. Po obou 
dvou stranách desek kolem Piety a kříže prochází z horních srdcí, tedy ze srdcí 
z kvadrantu 1, 3 festony, které se linou dolů k hrotům hvězdy.   

Dominantu zadní desky tvoří velké srdce, z jehož středového horního klínu 
vyrůstá křížek, který má v sobě kruhový výsek. Na spodní straně hrotu srdce je 
navázána šesticípá hvězda. Mezi spojením srdce a hrotu hvězdy jsou umístěny z pravé i 
levé strany tepané malé hvězdičky.  Pod touto hvězdou se nachází feston, který má 
v sobě kruhový výsek.  

Ve všech rozích kvadrantů se nachází srdce, která mají v sobě tři kruhové výseky 
podložené papírem. Z kvadrantů 1, 3 vede feston, který se připojuje k hrotům hvězdy. 
V lístečcích festonu se nalézají kruhové výseky, v nichž jsou umístěna čirá sklíčka.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament z rozet a srdci. Tato srdce mají uprostřed umístěn puncovaný kříž. Z těchto 
srdcí vyrůstají úponky a drobný květ. Celá výzdoba vede středem tohoto pásu.  Okraj 
hřbetu je ukončen páskem ze třech řad teček, přičemž krajní jsou puncované a 
středová řada je tepaná.  
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Knižní blok:  
 

Knižní blok se skládá ze složek, které jsou šity na tři motouzové vazy a z obou 
stran zakončeny zapošívacím stehem.  
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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 Celkový pohled na vazbu knihy.  
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Katalogové číslo: 66 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 989 
Titul:   Malý zlatý nebeklíč  
Datace:            1787 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Ignác Božetěch Hilgartner, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 183 mm x š. 110 mm x s. 55 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Dle charakteru a 
rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když nedochází 
k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdoba na obou deskách je identická. Jen u 
zadní desky se dochoval štítek spony.  Dochovaly se 4 samostatné nárožnice. Nárožnice 
u hlavy a paty desek jsou spojeny do pásku a tvoří tak jeden samostatný celek. Jsou 
zdobeny tepáním. Ornament tvoří ve středu nárožnice puklička, která je středem 
rozety. 

Hřbet je celousňový.   
 
Knižní blok: 
 
         Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na tři pravé jednoduché 
motouzové vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se dochoval. 
 
Spona: 
 

Spona se nedochovala; pouze štítek s puncovaným ornamentem na zadní desce.  
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Pohled na přední a zadní desku knižní vazby. 
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Katalogové číslo: 67 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 1051  
Titul:   Zlatý nebeklíč 
Datace:            1802 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 207 mm x š. 115 mm x s. 90 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Na hřbetu mosazný pás celý chybí.  
Výzdoba přední i zadní desky se zcela shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z řad linek. 
První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami tzv. perlovce. Třetí linka středová 
vznikla z větších teček.    
            Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami.  Uprostřed těchto rozet je kruhový výsek se sklíčky zelené barvy. Uprostřed 
srdce je umístěna rozeta, která má také výsek se sklíčkem tmavě modré barvy.  
Kompozice je dále doplněna o úponek či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou dvou 
stranách hrotu srdce a stáčí se mezi kvadranty. Na konci této větévky jsou tři kruhové 
výseky, které jsou pravděpodobně podloženy papírem.  
V každém rohu kvadrantů je umístěn květ s kruhovým výsekem s červenými sklíčky.  

Hřbet byl původně pokryt mosazným plechem, což bylo určeno pouze z torz 
pantů na okrajích ploten. Bohužel se nedochovaly. Lze zde vidět jen usňový pokryv.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok tvořený složkami, je šitý na čtyři motouzové vazy a dva zapošívací 
stehy. 
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
 

 



367 
 

 

 

 
 

Celkový pohled na celokovovou vazbu.  
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Katalogové číslo: 68 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 1030 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:                1837 
Autor:         Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 177 mm x š. 110 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných ploten 
není shodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi 
řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími 
tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří srdce. Nad srdcem je umístěna 
Pieta s anděly a Ukřižovaným Kristem. Na hrot srdce navazuje hrotem další srdce, které 
se liší pouze kruhovým výsekem uprostřed. Tento výsek je osazen tmavě modrým 
sklíčkem. Celý tento výjev je z pravé i levé strany obehnán festony. Uprostřed listů je 
vždy kruhový výsek s vloženými sklíčky. V rozích čtyř kvadrantů jsou umístěna srdce, 
která mají tři kruhové výseky podložené starým tiskem. Dominantu zadní desky tvoří 
dvě srdce spojená kroužkem. Srdce blíže ke hřbetu je vytvořeno ze tří řad teček. Výplň 
srdce je tvořena dvěma spirálami vytvořenými z jemných teček, stočenými proti sobě.  
Druhé spodní srdce, které je umístěno blíž k okraji desky, bylo vyplněno drobnými 
rozetkami. Tyto rozety byly skládány do tvaru kruhu. I toto srdce je celé orámováno 
třemi řadami teček. Obě srdce jsou propojena kroužkem, tedy rozetou, která je ve 
svém středu okrášlena drobnou tepanou hvězdičkou. Na střed tohoto kroužku navazují 
hroty srdce. Jedno srdce je umístěno směrem k hornímu okraji desek, druhé srdce 
směřuje dolnímu okraji desek. Ve všech čtyřech rozích kvadrantů se nachází srdce, 
která mají v sobě tři kruhové výseky, všechny podložené papírem. Srdce z kvadrantů 1, 
3 jsou propojena řetízkem perlovce. Tak je učiněno i mezi srdce v kvadrantech 2, 4 
s tím rozdílem, že uprostřed perlovce je kruhový výsek s vloženým sklíčkem. Tento 
výsek tvoří rozetku, tvořenou kruhem okrášleným tepáním z drobných teček. Celá 
kompozice je doplněna o rozetky s kruhovým výsekem se vsazenými sklíčky, vedle 
nichž jsou ještě drobné tepané hvězdičky.  

Hřbet byl původně pokryt páskem mosazného plechu, ten se ale nedochoval. 
Dnes lze vidět jen pásky usní u hlavic.  
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Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami a je šitý na dva zapuštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy. 
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 69 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 1679 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:   ? 
Autor:                 ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 185 mm x š. 110 mm x s. 62 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky, na hřbetě však mosazná plotna chybí. 
Výzdoba obou ploten není shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří Pieta s anděly a Ukřižovaným 
Kristem. Andílkům chybí křídla. V prostoru nad anděly jsou umístěny drobné hvězdičky.  
Celý výjev je obehnán festony. V každém z lístečků je vyseknut kruhový otvor, ve 
kterém se nachází vložené sklíčko. Nad hlavou Krista je umístěna rozeta s výsekem, 
opatřeným sklíčkem tmavě modré barvy. Po rozdělení desek do kvadrantů je v každém 
rohu umístěno srdce se třemi kruhovými výseky podloženými pravděpodobně papírem 
s oranžovým zbarvením.  

Dominantu zadní desky tvoří velké planoucí srdce. Nad ním je umístěn kříž. Ve 
středu kříže je kruhový otvor, tedy výsek, kde je vloženo sklíčko.  

Ve všech čtyřech rozích kvadrantů se nachází srdce, která mají v sobě tři kruhové 
výseky, všechny podložené oranžovým papírem. Mezi srdci v kvadrantech 2 a 4 je 
umístěna šesticípá hvězda, nad kterou leží dvě drobné vytepané hvězdičky. Z horních 
srdcí ve kvadrantech 1 a 3 vede feston, který se připojuje k hrotům hvězdy. V lístečcích 
festonu se nalézají kruhové výseky, v nichž jsou umístěna sklíčka.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Od horního okraje je 
výzdoba započata dvěma srdci, která mají ve svém středu puncovaný křížek. Z obou 
srdcí vyrůstá úponek s lístky. Pod těmito srdci je vyobrazen kříž, z jehož středu vychází 
paprskovitá svatozář. Dále v jeho segmentech vedle svatozáří jsou umístěny drobné 
hvězdičky. Pod křížem je rozeta, ze které vyrůstají úponky. Celá výzdoba je ukončena 
dvěma srdci s vyobrazením kříže, které jsou vypuncovány. Okraj hřbetu (u hlavy a paty) 
je ukončen páskem ze třech řad teček. Přičemž krajní řada teček je puncovaná a 
středová řada je tepaná.  Není zcela vidět, protože mosazný pásek je ohnutý.  
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Knižní blok:  
 

Knižní blok se skládá ze složek, které jsou k sobě sešity na 3 motouzové vazy a 
dva zapošívací stehy.  
 
Spona:  
 

Dochovaná původní spona pantová háčková, o rozměrech v. 35 mm x š. 45 mm. 
Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří silný 
mosazný plech. Spona je zdobena tepáním, které je vidět ve formě pásku, jenž tvoří 
lem z teček po obvodu spony. Střed spony je vyplněn dvěma řadami obloučků. 
Uprostřed nich se nachází malé rozetky.  

 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na mosaznou vazbu knihy 
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Katalogové číslo: 70 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec  
Inventární č.:  JK 1677 
Titul:   Zlatý nebeský klíč 
Datace:            1787 
Autor:        Martin von Cochem 
Tiskař:    Ignác Wojtěch Hilgarner  
Rozměry vazby:  v. 204 mm x š. 119 mm x s. 80 mm 
 
Typologický popis: 
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek.  
 
          Dochovaly se 4 samostatné nárožnice. Velikost nárožnic je poměrně velká. 
Dochází tedy k vzájemnému dotyku u hlavy a paty desek. Zdobeny jsou tepáním a 
puncováním. Ornamenty vytvořené v rozích nárožnic začínají středovou pukličkou, 
kolem níž jsou puncované kytičky a vytvářejí dohromady rozetu. Vše je ohraničeno 
drobnou linkou ve formě teček.  

Hřbet je pokryt usní.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na 5 pravé jednoduché 
motouzové vazy a dva zapošívací stehy.  

 
Spona:  
 

Spona je vytvořena ze silného mosazného plechu o velikosti v. 45 mm x š. 70 mm.  
Jedná se o sponu pantovou háčkovou se štítkem, s kolíčkovou záchytkou. Štítek ve 
tvaru srdce s tepaným ornamentem květin. Tělo spony je vyzdobeno jednoduchým 
ornamentem květu, který je umístěn ve středu; po obou stranách vyrůstající úponky. 
Kraj spony je vyzdoben obloučky z teček.  
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Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Pohled na celou vazbu knihy. 
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Katalogové číslo: 71 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 1680 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            1848 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 182 mm x š. 110 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou není shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček; středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří kříž se svatozáří, tvořenou 
paprsky. Uprostřed kříže a u jeho paty jsou vložena sklíčka v kruhových výsecích.  

Pata kříže navazuje přímo na srdce, které má uprostřed také kruhový výsek 
s vloženým sklíčkem. Po rozdělení desek do kvadrantů je v každém rohu umístěno 
srdce s jedním kruhovým výsekem s vloženým sklíčkem.  Celý tento výjev je obehnán 
festony, v nichž jsou také vložena sklíčka. Počátek těchto festonů začíná v horních 
srdcích a končí v dolních srdcích.  

Dominantu zadní desky tvoří kalich s nápisem „INRI“, (tedy „Ježíš Nazaretský, 
Král Židovský“).  Pod ním je umístěno srdce s vložným sklíčkem v kruhovém výseku. 
Zbytek výzdoby je shodný s přední plotnou. 

V minulosti došlo ke ztrátám sklíček. Ta byla nahrazena pravděpodobně 
červeným pečetním voskem. 

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Od horního okraje je 
výzdoba započata rozetou, ze které vyrůstají dva úponky směrem do vnitřní plochy 
hřbetu, poté na sebe navazují dvě zrcadlově obrácená planoucí srdce s puncovaným 
křížem uprostřed. Závěr hřbetu je ukončen stejnou rozetou jako na začátku. Okraj 
hřbetu je ukončen páskem ze tří řad teček. 
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok tvoří složky, které jsou k sobě upevněny sešitím na tři zapuštěné vazy.  
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 72 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec  
Inventární č.:  JK 1681 
Titul:   Malý zlatý nebeklíč – titulní list se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:         Martin von Cochem 
Tisk:    ? 
Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 100 mm x s. 47 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou ploten až na 
puncované texty je shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami. 
První řada krajová je provedena z drobných malých teček. Druhá řada, tedy středová, 
je vytvořena z tepaných obloučků a třetí řadu tvoří rovná tepaná linka.  

Středovou dominantu výzdoby přední i zadní desky tvoří monstrance. V jejím 
středu je vyobrazena vířivá rozeta, která má uprostřed vypuncována velká písmena 
„IHS“., tedy jezuitskou devizu („Jesus hominum Salvator“ – „Ježíš, Spasitel lidí.“). U 
hrdla monstrance se nachází dva malé kroužky. Pravděpodobně znázorňují prsteny. 
Z kvadrantů 3, 4 vyrůstají větvičky, které se rozvětvují. Hlavní větev má na konci květ a 
větévky, které míří do kvadrantů 1, 2. Poslední větévky se sklání k patě monstrance. Na 
tomto konci větévky je umístěn žalud. Mezi kvadranty 1, 3 a 2, 4 jsou vypuncovány tři 
větší tečky. Takto popsaná výzdoba je shodná se zadní deskou.  

Texty u obou desek jsou uvedeny ještě v detailu na fotografiích níže. Texty se liší, 
ale jejich umístění je na obou deskách shodné. První text je umístěn nad monstrancí, 
letopočty uprostřed monstrance z levé a pravé strany monstrance „1823“, které se 
shodují i u zadní desky. Poslední texty, tedy iniciály, jsou uvedeny u paty monstrance, 
jak z levé, tak i pravé strany.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament tzv. Kalvárie (skály, hlíny).  Z tohoto základu vyrůstají proti sobě větévky, na 
jejichž konci je umístěn žalud. Toto vyobrazení je na hřbetu dvakrát a motivy vyrůstají 
od okraje hřbetu ke středu. Ještě se zde objevuje malý úponek s rozetkou na konci a u 
základu, tedy u skály, se nacházejí z pravé i levé strany další rozetky. Okraj hřbetu je 
lemován páskem ze tří řad teček. Část hřbetu, tedy mosazného pásku, chybí.  
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Knižní blok: 
 

Knižní blok je složen ze složek, které jsou vyšity na dva motouzové zapuštěné 
vazy. Titulní list se nedochoval.  
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
 
 

 

 
 

Detailní pohled na texty umístěné na přední desce. 
 

                  
 

Detailní pohled na texty umístěné na zadní desce. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 73 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 2433 
Titul:   Malý zlatý nebeklíč 
Datace:            19. století 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 110 mm x s. 60 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

 
Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. Mosazné 

plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných ploten je zcela 
shodná. Výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby desek tvoří srdce, s úponky pod jeho hrotem 
zatočenými do dvou kruhů.  Srdce je vytvořeno tak, že jeho orámování je ze tří řad 
teček. Výplň srdce je tvořena dvěma spirálami či volutami vytvořenými z drobných 
rozet, stočených proti sobě. V horní části srdce, mezi stočenými spirálami je kruhový 
výsek. Tato výzdoba se ještě objevuje v srdci pod stočenými volutami a u hrotu srdce.  
Všechny výseky jsou pravděpodobně podloženy papírem. Po rozdělení plotny do čtyř 
kvadrantů, zjistíme, že v každém roku je umístěno srdce se třemi kruhovými výseky 
uprostřed, které jsou také pravděpodobně podloženy papírem. Z těchto srdcí vyrůstá 
list, který směřuje do prostoru mezi srdce a úponky.  

 Dalším výzdobným motivem jsou rozety se vsazeným sklíčkem a kolem těchto 
rozet prstenec z teček a dva kroužky s hvězdičkami. Tento ornament vyplňuje prostor 
mezi srdci umístěnými v kvadrantech plotny a z druhé strany mezi hlavní dominantou a 
srdci v rozích. Na plotně jich je celkem šest.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 
připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří tři 
rozety, které jsou umístěny na okraji desek a ve středu. Mezi těmito rozetami jsou 
umístěna srdce, která ve svém středu mají motiv kříže. Na obou stranách srdcí jsou 
umístěny drobné kroužky s hvězdičkami. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen 
páskem, který tvoří drobné linky z teček. 

 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou šity na tři motouzové vazy a dva 
zapošívací.  
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Spona: 
 

Spona je vytvořena ze dvou plátů mosazného plechu.  Jedná se o sponu 
pantovou háčkovou se štítkem, s kolíčkovou záchytkou.  Tělo spony je vyzdobeno 
jednoduchým ornamentem z teček seskládaných do čtverce a různých svislých linek a 
dvou obloučků. Střed těla je vyzdoben kruhovým výsekem.  
 
  
 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 74 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum Jindřichohradecka 

Balbínovo nám. čp 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec   
Inventární č.:  JK 985 
Titul:               titulní list se nedochoval 
Datace:           ?  
Autor:       ?  
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 202 mm x š. 125 mm x s. 84 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Dle charakteru a 
rozsahu kování hovoříme o jakémsi typu celokovové vazby, i když nedochází 
k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se 4 samostatné nárožnice. Velikost 
nárožnic je poměrně velká. Dochází tedy k vzájemnému dotyku u hlavy a paty desek i u 
hřbetu.  Zdobeny jsou tepáním a puncováním. Ornamenty vytvořené v rozích nárožnic 
začínají středovou pukličkou, kolem níž jsou puncované kytičky, které vytvářejí 
dohromady rozetu. Vše je ohraničeno drobnou linkou ve formě teček. U hřbetu středu 
desek je proti štítku z kování umístěno srdíčko vyřezané z mosazného plechu, 
vyzdobené třemi tečkami ve svém středu a linkou z teček po okraji.  

Hřbet je pokryt usní. Původně byl pokryt u hlavy a paty mosazným páskem, který 
byl připevněn k deskám železnými osičkami. Z těchto pásků se dochoval jen jeden u 
hlavy, vyzdobený puncováním obloučky a velmi drobnými rozetkami.  
 
Knižní blok: 
 

 Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na 4 jednoduché motouzové 
vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se nedochoval. 
 
Ořízka: 
 

Ořízka je tepaná ze všech tří stran (florální ornament).  
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Spona: 
 

Spona je vytvořena ze silného mosazného plechu o velikosti v. 28 mm x š. 80 mm.  
Jedná se o sponu pantovou háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou. Štítek má 
tepaný ornament boltce. Tělo spony je vyzdobeno jednoduchým ornamentem teček 
seskládaných do kříže, který je po okrajích lemován drobným ornamentem.  
 
 

 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Pohled na horní ořízku.  
 

 
 

Pohled na přední ořízku.  
 

 
 

Pohled na dolní ořízku.  
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Pohled na celou knižní vazbu. 
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9.6 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 

Katalogové číslo: 75 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,  

Hostašova čp. 1, 339 01 Klatovy  
Inventární č.:  B 96 OT 
Titul:   Poloviční nebeklíč  
Datace:    1844 
Autor:                  Martin von Cochem 
Tisk:    v Písku nákladem Josefa Vetterla  
Rozměry vazby:  v. 183 mm x š. 105 mm x s. 42 mm 
 
Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky je zcela 
shodná.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z šesti řad. 
První krajní linka je vytvořena z drobných teček. Další tři jsou linky souvislé, 
nepřerušované, dvě negativní a jedna pozitivní, předposlední řadu tvoří vlnovka 
(meandr), která je z drobných teček. Poslední z šesti řad je vytvořena z linky negativní.  

Výzdobě desek dominuje středová rozeta v kruhovým výsekem uprostřed, ve 
kterém je vsazeno zelené sklíčko. Do tohoto středu jsou umístěny do tvaru čtyřlístku, či 
kříže, čtyři srdce hrotem k rozetě. Mezi těmito srdci jsou čtyři drobné rozetky, ze 
kterých vyrůstá stonek s listy a na koncích je rozeta s kruhovým výsekem, ve kterém je 
umístěno modré sklíčko. Ze dvou srdcí, která jsou situována směrem k horní a dolní 
hraně desky, vyrůstá kytička ve tvaru malé rozety, která má drobný kruhový výsek, 
podložený papírem. Autor umístil do rohů čtyř kvadrantů květy, které mají uprostřed 
v kruhovém výseku vloženo červené sklíčko.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament tzv. Kalvárie (skály, hlíny).  Z tohoto základu vyrůstají proti sobě větévky, 
které míří do středu, kde je umístěn kříž.  
Okraje hřbetu jsou ukončeny ozdobným páskem, který je vytvořen ze čtyř řad teček.  
 
Knižní blok: 
   

Knižní blok je složen ze složek a je ušit na motouzové zapuštěné vazy. Ořízka je 
tepaná, nejvíce zřetelná u hlavy knižního bloku. 
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Pohled na tepanou ořízku, detail ořízky u hlavy knižního bloku.  
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 76 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,  

Hostašova čp. 1, 339 01 Klatovy   
Inventární č.:  B 97 OT 
Titul:   Poloviční Nebeklíč  
Datace:   poč. 19. století 
Autor:                  Martin von Cochem 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 179 mm x š. 104 mm x s. 43 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky je zcela 
shodná až na texty, uvedené na obou plotnách, které se liší.    

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad. 
První linku tvoří drobné tečky; druhou ozdobnou řadu tvoří obloučky.  

Výzdobě desek dominuje středový čtyřlístek vytvořený ze čtyř srdcí, jejichž hroty 
se k sobě připojují ve středu plotny. Jedná se o dva druhy srdcí, které se na kříži střídají. 
Jeden typ je vyzdoben ve středu kruhovým výsekem; jsou zde vložena sklíčka. Druhý 
typ srdce má ve středu také výsek s vloženým sklíčkem, ale též do trojúhelníku 
vyseknuté drobné otvory ve tvaru mandliček, které jsou pravděpodobně podloženy 
papírem. Ze středu čtyřlístku vyrůstají dva stonky směrem ke hřbetu, na jejichž konci 
jsou umístěna srdce. Tato dvě srdce jsou vyseknuta a v místech vyseknutí jsou opět 
pravděpodobně podložena papírem.  

Tvůrce výzdoby mosazných desek umístil do rohů čtyř kvadrantů srdce. Středy 
mají výseky s vloženým sklíčkem. Mezi těmito srdci, tedy segmenty 1, 2 a 3, vyrůstá 
stonek s lístky, na němž je květ, za nímž pokračuje stonek do vrcholu srdce, ze kterého 
vyrůstají po stranách lístečky. Tyto květy mají ve svém středu kruhový výsek a po 
stranách, v okvětních lístcích, výseky mandlovitého tvaru. Vše je podloženo 
pravděpodobně papírem.  

Texty na přední desce čteme „ze vsy Milance“ a „1846“; texty na zadní desce 
„Anna Bitrunorowa G. M.“. Vše je podrobněji v detailu uvedeno na fotografiích. 

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament tzv. Kalvárie (skály, hlíny).  Z tohoto základu vyrůstají dvě větévky s květem 
na konci. Mezi těmito větévkami je umístěn kříž s Kristem. Na vertikále kříže je téměř u 
paty kříže vyobrazena lebka. Nad hlavou Krista je velkými písmeny vyobrazen nápis 
„INRI“ („Ježíš Nazaretský Král Židovský“). Nad křížem je nápis „Ejhle člověk.“. Okraje 
hřbetu jsou ukončeny ozdobným páskem, který je vytvořen ze dvou řad teček. 
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 Knižní blok:  
 

Knižní blok je složen ze složek a je ušit na motouzové zapuštěné vazy.  
 
 
 

 
 

Pohled na vyobrazený text přední desky. 
 

 
 

Pohled na vyobrazený text zadní desky. 
 
 
 



394 
 

Spona:  
 

Nevíme, zda je spona původní, nebo se jedná jen o torzo. Spona je pantová 
háčková, o rozměrech v. 34 mm x š. 45 mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně 
kovové plotny zadní desky. Sponu tvoří silný železný plech.  Spona je přichycena na 
přední desce. 
 
 

               
 

Pohled na přední stranu spony.           Pohled na zadní stranu spony. 
 

                
 

Celkový pohled na hřbet celokovové vazby. 
Detailní pohled na část hřbetu celokovové vazby. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
 

 
 
 



396 
 

Katalogové číslo: 77 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,  

Hostašova čp. 1, 339 01 Klatovy  
Inventární č.:  B 98 OT 
Titul:  Poloviční nebeklíč  
Datace:   1839 
Autor:                  Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 105 mm x s. 40 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten není shodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen 
třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími 
tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří Madona s anděly a Kristem na 
kříži. Nad křížem je umístěna rozeta s vloženým tmavě modrým sklíčkem ve výseku. 
Pod tímto výjevem je umístěno srdce.  Toto srdce má ve svém středu také kruhový 
výsek s vloženým sklíčkem. Po obou stranách středového výjevu se nacházejí festony, 
které mají v sobě dva kruhové výseky se sklíčky. Festony přechází až do srdcí, která jsou 
umístěna v rozích všech čtyř kvadrantů. Ve středech srdcí se nachází kruhový výsek 
s vloženými červenými sklíčky.  

Dominantou zadní desky je vyobrazení sv. Jana Nepomuckého, pod nímž je 
umístěno srdce se zeleným sklíčkem jako u předešlého výjevu přední desky. Zbytek 
výzdoby na mosazné plotně se shoduje s přední deskou.  Pouze feston nemá podobu 
lístku, ale je tvořen třemi linkami z teček.  
 Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený k deskám 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament z rozet 
a srdcí. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen páskem se třemi řadami teček.  
 
Knižní blok:  
 

Knižní blok tvoří složky, které jsou šity na motouzové zapuštěné vazy.  
 
Spona:  
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, o rozměrech v. 35 mm x š. 45 
mm. Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 
silný mosazný plech z jednoho kusu. Spona je zdobena tepáním ve formě pásku, který 
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tvoří lem z teček po obvodu spony a dále obloučků, umístěných do kříže. Střed spony je 
vyplněn velkou tečkou, která působí jako puklička.  
 

 

  
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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9.7 Milevské muzeum 

Katalogové číslo: 78 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Depozitář - knihovna  

Milevské muzeum 
    Klášterní čp. 557, 399 01 Milevsko 

Inventární č.:  JI9 - 739 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:    1829 
Autor:                  Martin von Cochem 
Rozměry vazby:  v. 185 mm x š.  110 mm x s. 53 mm 
Způsob nabytí:  kniha původně z rodiny Přibilovy z Držkrajova čp. 25 poté 

zakoupila Eliška Žáčková, Milevsko čp. 619, věnovala r. 1958 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten je zcela shodná. Výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen 
třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími 
tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby desek tvoří dvě srdce spojená kroužkem.  Srdce 
blíže ke hřbetu je vytvořeno tak, že jeho orámování je ze tří řad teček. Výplň srdce je 
tvořena dvěma šneky vytvořenými z teček, stočenými proti sobě.  Druhé srdce, které je 
umístěno blíž k okraji desky, bylo vyplněno drobnými rozetkami, složenými do tvaru 
kruhu. I toto srdce je celé orámováno třemi řadami teček.  Obě srdce jsou propojena 
kroužkem, který působí jako rozeta, protože je ve svém středu vyseknuta a vyplněna 
červeným sklíčkem. Její okraj je obehnán do kroužku třemi řadami teček. Pokud 
bychom tento střed pomyslně rozdělili čárami do šesticípé hvězdy, tak nacházíme 
v těchto paprscích kruhové výseky, které jsou pravděpodobně podloženy papírem. 
Stejné kruhové výseky jsou umístěny na začátku obou srdcí. Po rozdělení plotny do čtyř 
kvadrantů, zjistíme, že je v každém rohu umístěno srdce se třemi kruhovými výseky 
uprostřed, které jsou taktéž pravděpodobně podloženy papírem. Z těchto srdcí vyrůstá 
list, který směřuje do středu rozety uprostřed dvou srdcí. V těchto kvadrantech jsou 
dále umístěny rozety s červenými sklíčky, které vyplňují prostor mezi srdci umístěnými 
v kvadrantech plotny a z druhé strany mezi hlavní dominantou a srdci v rozích. Celkově 
jich je na plotně šest.  

Hřbet je jednoduchý a je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 
připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří dvě 
rozety, které jsou umístěny na okraji desek a ve středu jsou dvě srdce uprostřed 
s křížkem. Ze srdcí vyrůstají dva úponky, mezi nimiž vyrůstá kruhový květ. Na obou 
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stranách srdcí jsou umístěny drobné kroužky. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen 
páskem, který tvoří drobné linky z teček. 

 
Knižní blok:  
 
  Knižní blok je tvořen složkami a je ušit na motouzové vazy. Ořízky jsou tepané, 
jak lze vidět v detailu na fotofografii. Bohužel je na všech stranách nezřetelná; pouze u 
hlavy.  

 
Spona: 
  

Spona se nedochovala. 
 

 

  
 

Detailní pohled na horní ořízku knižního bloku, kde můžeme vidět ornament tepané 
ořízky.  
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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9.8 Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích 

Katalogové číslo: 79 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Knihovna - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny Netolice 

    Mírové náměstí čp. 248, 348 11 Netolice 
Inventární č.:  K 1827 
Titul:   Zlatý nebeský klíč 
Datace:               1807 
Autor:      Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 120 mm x s. 88 mm 
Způsob nabytí:   knihovna JUDR. O. Kudrny  
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se 4 samostatné nárožnice, 
které jsou ve hřbetní části spojeny do pásku. Tvoří tak jeden samostatný celek. 
Zdobeny jsou tepáním. Ornamenty jsou tvořeny jednoduchými květy a rozetami. Vše je 
ohraničeno drobnou linkou ve formě teček.  

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem bez zdobení. V místech vazů 
plech kopíruje jejich tvar. Kování hřbetu je s kováním v ploše desky (nárožnice spojené 
do pásku) propojeno panty s železnými osičkami.   
 
Knižní blok: 
 
         Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na 4 pravé jednoduché 
motouzové vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se dochoval. Ořízka je tepaná ze 
všech tří stran (florální ornament).  
 
Spona: 
 

Spona je vytvořena ze silného mosazného plechu. Jedná se o sponu pantovou 
háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou. Štítek je s tepaným ornamentem boltce. 
Tělo spony je s raženým jednoduchým, opakujícím se florálním ornamentem v pásku.  
S největší pravděpodobností byl ornament po vyražení zvýrazněn cizelováním.  
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Pohled přední tepanou ořízku. 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony.  
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na vazbu knihy. 
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Katalogové číslo: 80 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   knihovna - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny Netolice 

    Mírové náměstí čp. 248, 348 11 Netolice  
Inventární č.:  KN 26  
Titul:   Zlatý nebeský klíč 
Datace:              1778 
Autor:      Martin von Cochem 
Tisk:   Praha 
Rozměry vazby:  v. 186 mm x š. 120 mm x s. 85 mm 
Způsob nabytí:   dar Antonín Hanel, Netolice 
 
Typologický popis: 
 

           Knižní vazba:  
 

  Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet vazby. Výzdoba obou desek je 
shodná. 

 Dominantu výzdoby tvoří zdvojená srdce. Uprostřed horního (velkého) srdce je 
umístěn květ se středovým zeleným broušeným sklíčkem. Boční linie srdce jsou 
zakončené rozetou stočenou doprostřed srdce. Uprostřed rozet je kruhový výsek 
podložený papírem, jehož barvu nelze určit. Toto vyseknutí je zopakováno také v patě 
srdce. Linie srdce jsou z vnější strany lemovány vlnkami z jemných teček.  

Malé srdce je celé vyseknuté a podložené materiálem, jeho použití se opakuje, 
avšak bez destruktivní metody není možná přesná identifikace červené barvy.   

Od paty horního srdce je směrem dolů, kolem malého srdce, veden perlovec. Ten 
je tvořen výseky kruhového tvaru, které jsou rovněž podloženy materiálem červené 
barvy.   
            Z konce perlovce vyrůstají květy, které jsou vedeny po levé i pravé straně 
velkého srdce a vyplňují plochu mezi ním a hranou desky. Stonky a listy jsou tepány 
drobnými tečkami. Okvětní lístky a prostředek květů je vytvořen opět pomocí 
kruhových výseků. I v tomto případě jsou podloženy materiálem červené barvy.   

Tato kompozice je doplněna o další florální  výzdobu, která je umístěna ve všech 
čtyřech rozích a ještě dvěma drobnými kvítky na deskách. Tyto květy jsou ve středu 
doplněny červenými kamínky, které jsou vloženy pravděpodobně v olověných 
mističkách. Celá výzdoba je orámovaná ozdobným páskem, tvořeným třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček, kdežto prostřední pás je tvořen většími 
tečkami. Linie z drobných teček se v rozích kříží a tvoří tak čtverec.  

Hřbet je zcela pokryt mosaznými plechy. Jedná se o zdvojený hřbet. Jde tedy o 
dva pásky spojené uprostřed hřbetu kovovými osičkami. Ornamentální výzdobu tvoří 
čtyři proti sobě vyrůstající rostliny s květy a dále drobné rozetky, rozseté do okolí 
květů. Celý ornament je vytvořen technikou tepání drobnými tečkami.  

Kování hřbetu je s plotnami desek propojeno panty s železnými osičkami.   
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Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami, šitými na čtyři zapuštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy.  

  
Spona:  
 

Původně pantová háčková spona. Kolíčková záchytka je umístěná na hrany 
kovové plotny přední desky. Tělo spony se nedochovalo. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu.  
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Katalogové číslo: 81 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   knihovna - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny Netolice 

    Mírové náměstí čp. 248, 348 11 Netolice  
Inventární č.:  K 1820  
Titul:   Zlatý nebeský klíč 
Datace:               1802 
Autor:      Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 120 mm x s. 75 mm 
Způsob nabytí:   knihovna JUDr. O. Kudrny 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny zcela pokrývají desky i hřbet vazby. Výzdoba obou desek je shodná. 

Dominantu výzdoby tvoří zdvojená srdce. Uprostřed horního (velkého) srdce je 
umístěna drobná rozetka s kruhovým výsekem a červeným broušeným sklíčkem. 
Z vrchní části rozetky vyrůstá úponek.  Boční linie srdce jsou zakončené šnekem 
s drobně tepaných teček. Linie srdce lemují z vnější strany meandrovité linky a z vnitřní 
strany vlnky z jemných teček.  

Malé srdce je celé vyseknuté a podložené usní světle hnědé barvy. Okolí srdce 
lemují vlnky z jemných teček a z jeho spodní části vyrůstají úponky. Jejich plocha je celá 
vyplněná jemným tečkováním. Tato kompozice je doplněna o další florální výzdobu. Ve 
všech čtyřech rozích jsou umístěny květy s vyseknutým prostředkem kruhového tvaru, 
s červenými broušenými sklíčky. Mezi květy v rozích je prostor plotny vyplněn 
vyrůstajícími kytkami. Stonky a lístky jsou tepány drobnými tečkami. Okvětní lístky a 
prostředek květů je vytvořen opět pomocí kruhových výseků. I v tomto případě jsou 
podloženy materiálem červené barvy.   

Celá výzdoba je orámovaná ozdobným páskem, tvořeným třemi řadami teček. 
Postranní řady jsou z menších teček, kdežto prostřední pás je tvořen tečkami většího 
průměru. Linie z drobných teček se v rozích kříží a tvoří tak čtverec.  

U hřbetní části se na přední desce nachází vytepaný monogram „G. M.“. U zadní 
desky se na stejném místě nachází datace „1824“. 

Hřbet je zcela pokryt mosaznými plechy. Jedná se o dva pásky spojené uprostřed 
hřbetu kovovými osičkami. Ornamentální výzdobu tvoří čtyři kalvárie (posazené proti 
sobě) s vyrůstajícími úponky ve tvaru meandru, které jsou doplněny drobnými květy. 

Kování hřbetu je s plotnami desek propojeno panty s železnými osičkami.   
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Knižní blok: 
 

Knižní blok tvoří složky. Blok je šit na čtyři zapuštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran s florálními ornamenty. U hlavy 
knižního bloku můžeme vidět torza natírané ořízky.  
 
Spona:  
 

Původně pantová háčková spona. Kolíčková záchytka je umístěná do hrany 
kovové plotny přední desky. Tělo spony se nedochovalo. V minulosti byla vyspravována 
železným drátem, jak lze vidět na spodní části zadní desky.  

 
 

         
 

Pohled na horní ořízku.                                         Pohled na dolní ořízku.  
 

 
 

Detailní pohled na přední desku, kde se nachází vytepaný monogram „G. M.“.  
 

 
 

Detailní pohled na zadní desku, kde se nachází datace „1824“. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu.  
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Katalogové číslo: 82 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum JUDr. Otakara Kudrny Netolice 

    Mírové náměstí čp. 248, 348 11 Netolice  
Inventární č.:  K 1822 
Titul:   Malý nebeklíč 
Datace:               1820 
Autor:      Martin von Cochem 
Tisk:   Písek  
Rozměry vazby:  v. 185 mm x š. 110 mm x s. 70 mm 
Způsob nabytí:   knihovna JUDr. O. Kudrny 
 
Typologický popis: 
 

           Knižní vazba:  
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet vazby. Výzdoba obou desek je 
shodná.  

Celá výzdoba je orámována ozdobným páskem, tvořeným třemi řadami teček. 
Postranní řady jsou z menších teček, kdežto prostřední pás je tvořen většími tečkami. 
Linie z drobných teček se v rozích kříží a tvoří tak čtverec. 

 Dominantu výzdoby tvoří srdce, v jehož středu je umístěn drobný květ ve tvaru 
spirály vytvořený z drobných teček umístěných na vyrůstajícím stonku. Pod srdcem      
u jeho hrotu je umístěn květ s kruhovým výsekem, s blankytně modrým sklíčkem.  

Z konce srdce a květu, který je umístěn pod srdcem, vyrůstají květy, které jsou 
vedeny po levé i pravé straně srdce a vyplňují plochu mezi ním, skoro až ke hraně 
desky. Stonky a listy jsou tepány drobnými tečkami. Okvětní lístky jsou vytvořeny do 
obloučků z drobných teček. Střed květu je vytvořen pomocí kruhových výseků.                 
I v tomto případě jsou zde vložena sklíčka. Vedle těchto květů se u hrany desek 
nacházejí malé rozetky.   

Tato kompozice je doplněna o další florální výzdobu (rozety), která je umístěna 
ve všech čtyřech rozích kvadrantů. Tyto rozety jsou ve středu doplněny čirými sklíčky. 
Z okrajů těchto rozet vyrůstají dva úponky, které se dotýkají květu.  

Hřbet je zcela pokryt mosaznými plechy. Jedná se o jednoduchý hřbet. Jde tedy o 
jeden pás mosazného plechu, spojený s deskami panty. Vnitřkem pantu prochází 
železná osička. Ornamentální výzdobu tvoří dvě proti sobě vyrůstající rostliny s květy 
směrem do středu mosazného pásku. Uprostřed pásku se nalézají další dva úponky, 
které jsou proti těmto rostlinám otočeny a vytváří pomyslný baldachýn. Celý ornament 
je vytvořen technikou tepání drobnými tečkami.   
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Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami, šitými na čtyři zapuštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran s ornamentem kalvárie, jak je 
zřetelné na detailních ukázkách níže.  

 
Spona: 
 

Spona je vytvořena ze silného mosazného plechu. Jedná se o sponu pantovou 
háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou. Štítek s tepaným a puncovaným 
ornamentem je ve formě teček a obloučků.  

 
 

 
 

Detailní pohled na ořízku u hlavy knižního bloku. 
 

 
 

Detailní pohled na přední ořízku knižního bloku. 
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Pohled na přední stranu spony.  
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 83 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum JUDr. Otakara Kudrny Netolice 

    Mírové náměstí čp. 248, 348 11 Netolice  
Inventární č.:  K 1824 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:               ? 
Autor:      Martin von Cochem 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 110 mm x s. 43 mm 
Způsob nabytí:   knihovna JUDr. O. Kudrny roku 1946 
 
Typologický popis: 
 

           Knižní vazba:  
 

  Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet vazby. Výzdoba obou desek je 
shodná.  

Celá výzdoba je orámována ozdobným páskem, tvořeným třemi řadami. 
Postranní řady jsou vytvořeny z drobných teček, které se v rozích stýkají a vytvářejí 
čtverec, ve kterém je umístěna velká tečka. Prostřední pás je tvořen také z teček, které 
jsou seskládány do obloučků.  

 Dominantu výzdoby na mosazných plotnách tvoří osmicípá hvězda, vytvořená 
dvojím lemováním z jemných teček; jejich cípy jsou zdobeny šikmými čárkami, které 
jsou vytvořeny také z teček. Ve středu hvězdy je umístěna rozeta, která má ve svém 
středu kruhový výsek. Ve středu rozety je umístěno tmavě modré sklíčko. Mezi 
jednotlivými paprsky jsou umístěny větévky. Mezi dvěma paprsky, které jsou situovány 
k drážce, kde je umístěn pant, jsou dva linoucí se úponky ke středu plotny; tedy k levé a 
pravé straně plotny. Na konci těchto úponků jsou květy, jejichž okvětní lístky jsou 
tvořeny obloučky z drobných teček. Střed je vyseknut a i zde je vloženo tmavě modré 
sklíčko. Vedle těchto květů jsou umístěny malé rozetky kruhovitého a paprsčitého 
tvaru. Z rohů kvadrantů vyrůstají na třech lístcích květy. Uprostřed také mají kruhový 
výsek s vloženým tmavě modrým sklíčkem. Po okraji desek, mezi těmito květy 
umístěnými v rozích plotny, je v kvadrantech 1, 3 a 2, 4 malá rozetka s vyrůstajícími 
větévkami do čtyř stran.  

Hřbet je zcela pokryt mosazným plechem. Jedná se o jednoduchý hřbet. Tedy jde 
o jeden pás mosazného plechu spojeného k deskám panty. Vnitřkem pantu prochází 
železná osička. Ornamentální výzdobu tvoří dvě proti sobě situované kalvárie, z nichž 
jako by vyrůstaly dva kříže. Z prostorů mezi křížením ze všech čtyř stran vyrůstají 
větévky. U vrcholu obou křížů jsou umístěny vedle sebe dvě paprsčité rozety. Celý 
ornament je ukončen třemi řadami teček.  
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Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami, šitými na čtyři zapuštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran s ornamentem kalvárie, 
vyrůstajícím květem, linkami z teček a obloučků, jak zřetelně vidíme na detailních 
ukázkách níže.  

 
Spona: 
 

Spona je vytvořena z plátů mosazného plechu. Jedná se o sponu pantovou 
háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou. Štítek je s tepaným a puncovaným 
ornamentem ve formě teček a obloučků, úponků. Ve středu je ornament květu shodný 
s ornamentem na deskách se vsazeným tmavě modrým sklíčkem.  

 
 

 
 

Pohled na ořízku u paty knižního bloku. 
 

 
 

Pohled na ořízku u hlavy knižního bloku. 
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Detailní pohled na část přední ořízky. 
 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
 
 

 



418 
 

 

 

 

 
 

Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu.  
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9.9 Prácheňské muzeum v Písku 

Katalogové číslo: 84 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Prácheňské muzeum v Písku 

    Velké nám. čp. 114, 39724 Písek 
Inventární č.:  3441 B 1516 
Titul:   Poloviční nebeklíč  
Datace:             1837 
Autor:       ? 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 182 mm x š. 115 mm x s. 45 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

 
Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných ploten 
není shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 
Středovou dominantu výzdoby přední desky tvoří Pieta s anděly a Ukřižovaným 
Kristem. V dolní části je pod Pietou umístěno srdce, které má ve svém středu 
vyobrazen kříž, Tento kříž je vyzdoben sklíčkem, vloženým v kruhovém výseku. Po 
rozdělení mosazné plotny do kvadrantů pokračuje výzdoba ve všech čtyřech rozích 
stejně. Jedná se o drobná srdce se třemi kruhovými výseky uprostřed. Ze srdcí 
v kvadrantech 1 a 3 se vinou festony po straně desek kolem středového výjevu. Na 
deskách vedle hrotu středového srdce jsou umístěny drobné hvězdičky. Tyto hvězdičky 
se ještě objevují pod dolním festonem mezi rohovými srdci. Dominantu zadní desky 
tvoří dvě srdce spojená kroužkem. Srdce blíže ke hřbetu je vytvořeno ze tří řad teček. 
Výplň srdce je tvořena dvěma spirálami vytvořenými z jemných teček, stočenými proti 
sobě. Pod těmito volutami jsou umístěny dvě drobné hvězdičky. Druhé srdce je 
vyplněno drobnými rozetkami. Tyto rozety byly skládány do tvaru kruhu. I toto srdce je 
celé orámováno třemi řadami teček. Místo pod volutami z malých rozetek je také 
vyplněno drobnými hvězdičkami.  Obě srdce jsou propojena kroužkem, tedy kruhovou 
rozetou. Na střed tohoto kroužku navazuje z horní části kříž s drobnými paprsčitými 
svatozářemi. Ve středu kříže je vsazeno sklíčko a ze spodní strany šesticípá hvězda také 
se sklíčkem ve svém středu. Pod a nad těmito výjevy jsou umístěny festony ve tvaru 
baldachýnu či lodičky. Rohy desek jsou vyplněny stejným ornamentem jako u přední 
desky. Jedná se tedy o čtyři srdce vložená v rozích. Tato srdce jsou vyzdobena třemi 
kruhovými výseky ve svém středu. Tyto výseky jsou pravděpodobně podloženy 
papírem.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
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ornament z rozet a srdcí. Tato srdce mají uprostřed umístěn puncovaný kříž. Z těchto 
srdcí vyrůstají úponky s drobným květem stočeným do spirály. Okraj hřbetu je ukončen 
páskem ze tří řad teček.   
 
Knižní blok:  
   

Knižní blok je tvořen složkami a je vyšitý na motouzové vazby. 
 
Spona: 
 

Spona je vytvořena ze silného mosazného plechu. Jedná se o sponu pantovou 
háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou. Tělo spony je vyzdobeno rámováním ve 
formě dvou řad drobných teček a dále dvěma řadami obloučků, v jejichž středu jsou 
umístěny drobné rozetky.   
 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 



421 
 

 
 

Celkový pohled na celokovovou vazbu se sponou. 
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Katalogové číslo: 85 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Prácheňské muzeum v Písku 

    Velké nám. čp. 114, 39724 Písek  
Inventární č.:  L 153 489 
Titul:   Malý Nebeklíč  
Datace:     1820         
Autor:       Martin von Cochem  
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 108 mm x s. 45 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje.  

Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami tzv. perlovce. Tyto řady 
v rozích tvoří při dotyku rohový čtverec, který je ve své ploše prázdný.  Třetí linka 
středová vznikla z větších teček. 

 Výzdobě desek dominuje středové srdce, v jehož středu se nachází kruhový 
výsek, který je osazen červeným sklíčkem. Sklíčko je dochováno jen u zadní desky. 
Z tohoto středu vyrůstají tři úponky, které se linou v prostoru srdce, a celý ho vyplňují, 
takže působí jako božské oko.  

 Po stranách vrcholu srdce jsou umístěny dvě malé rozetky.  Ze spodní části 
srdce, tedy z jeho hrotu, vyrůstají dva stonky s lístečky, které se rozvětvují. Na dvou 
koncích jsou umístěny žaludy, na středním konci pak květ, který má okvětní lístky ve 
tvaru trojúhelníčků, které jsou vytvořeny z linky drobných teček.  Uprostřed je kruhový 
výsek s červeným sklíčkem.  

  Sklíčka jsou dochována jen u zadní desky.  V místě pomyslného rozdělení do 
kvadrantů, je umístěn vyrůstající stonek s rozvětvujícími se úponky po stranách. Po 
obou stranách kvadrantů 1, 3 a 2, 4 se nachází vířivé rozety s kruhovými výseky a s 
červenými sklíčky. Tato sklíčka se dochovala jen u zadní desky v kvadrantu 2 a 4.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám připojen 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které po stranách 
vyrůstají dva stonky, zakončené květem. Ze středu kalvárie jsou proti sobě umístěny 
dva kalichy s monogramem „IHS“ („Jesus Homini Salvator“). Na horním okraji kalichů 
jsou umístěny hostie s vyobrazením křížku. Mezi nimi vyrůstají z okraje drážek proti 
sobě úponky.  Na horním a spodním okraji hřbetu je pásek, který ukončuje okraj 
hřbetu. Je tvořen dvěma drobnými linkami z teček.  
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Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami a je šitý na zapuštěné motouzové vazy.  
 
Spona: 
   

Spona je vytvořena ze dvou mosazných plechů. Jedná se o sponu pantovou 
háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou. Tělo spony je vyzdobeno ve formě dvou 
řad drobných teček. Uprostřed těchto řad je umístěna vířivá rozeta s vloženým 
červeným kamínkem. Po stranách je doplněna tečkami.  
 
 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Pohled na přední desku, hřbet a zadní desku celokovové vazby. 
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Katalogové číslo: 86 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Prácheňské muzeum v Písku 

    Velké nám. čp. 114, 39724 Písek 
Inventární č.:  3289 B 1366 
Titul:   Zlatý Nebeklíč 
Datace:             1771  
Autor:       Martin von Cochem 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 110 mm x s. 75 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje.  

Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad 
linek. První krajní linka je tvořena z drobných teček tzv. perlovce. Druhá linka, byla 
vytvořena z větších teček. 

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je umístěno k vnějším hranám 
desek. Srdce je vytvořeno z drobných teček v lince. Uprostřed srdce se nachází stonek 
s lístečky a drobnými kvítky. Vnitřní strana srdce je lemována čárkami ve formě teček 
vytvořených puncováním. Vnější výzdoba srdce byla dotvořena kolmými čárkami 
střídajícími se s obloučky, které byly vytvořeny formou tepání. Pod hrotem srdce byly 
vytvořeny tři malé rozetky, ze kterých vyrůstají stonky s lístečky, které vyplňují prostor 
mosazných ploten, a jsou ukončeny v rohu květem. Jedná se o kvadranty 1 a 3. Rohy 
v kvadrantech 2 a 4 zkrášlují stejné květy. Jejich stonky jsou vedeny v prostoru mezi 
kvadranty.  

Hřbet je zcela pokryt mosazným páskem. Jedná se o zdvojený hřbet. Hřbet, 
tvořený tedy dvěma pásy k deskám připojenými pomocí pantů, jejichž středem 
prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, 
skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá meandr a roste do protější kalvárie. Z tohoto 
meandru vyrůstají po stranách úponky.  Na horním a spodním okraji hřbetu je pásek, 
který ukončuje okraj hřbetu. Je tvořen šesti linkami. Na úplném okraji jsou dvě linky 
z teček, poté třetí linka je vytvořena z větších. Po ní následuje čtvrtá linka stejná jako 
krajní a je tvořená z malých drobných teček; pátá tvoří meandr a poslední šestá linka se 
zopakuje v podobě malých drobných teček. 
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami a je šitý na zapuštěné motouzové vazy.  
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Spona: 
 

Spona je vytvořena ze dvou mosazných plechů. Jedná se o sponu pantovou 
háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou. Tělo spony je vyzdobeno dvěma řadami 
drobných teček, přičemž vnitřní tvoří meandr. Střed spony je vyplněn linkou větších 
teček.  
 
 

 
 

Pohled na vnější stranu spony. 
 

 
 

Pohled na vnitřní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 87 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Prácheňské muzeum v Písku 

    Velké nám. čp. 114, 39724 Písek  
Inventární č.:  L 15344 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:             ? 
Autor:       ?  
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 120 mm x s. 80 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se 4 samostatné nárožnice. 
Velikost nárožnic je poměrně velká. Dochází tedy k vzájemnému dotyku u hlavy a paty 
desek. Zdobeny jsou tepáním a puncováním. Ornamenty vytvořené v rozích nárožnic 
začínají středovou pukličkou, kolem níž jsou vypuncované kytičky. Vytvářejí dohromady 
rozetu. Vše je ohraničeno drobnou linkou ve formě teček.  

Hřbet je pokryt usní.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na pět pravých jednoduchých 
motouzových vazů a dva zapošívací stehy. Titulní list se nedochoval. Ořízka je tepaná ze 
všech tří stran (florální ornament).  

 
Spona: 
 

Spona se nedochovala; pouze štítek s tepáním a puncováním ve formě 
granátového jablka. Dochovala se pouze kolíčková záchytka. Tělo spony s raženým 
jednoduchým, opakujícím se florálním ornamentem v pásku. S největší 
pravděpodobností byl ornament po vyražení zvýrazněn cizelováním.  
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Pohled na cizelovanou ořízku u hlavy knižního bloku. 
 

 
 

Pohled na cizelovanou ořízku na přední straně knižního bloku. 
 

  
 

Detailní pohled na výzdobu nárožnic. 
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Celkový pohled na vazbu. 
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Katalogové číslo: 88 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Prácheňské muzeum v Písku 

    Velké nám. čp. 114, 39724 Písek  
Inventární č.:  3401 B 1476 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:             ? 
Autor:       ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 176 mm x š. 105 mm x s. 54 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se 4 samostatné nárožnice., 
které jsou ve hřbetní části spojeny do pásku. Tvoří tak jeden samostatní celek. Zdobeny 
jsou tepáním i puncováním.  Ornamenty jsou tvořeny jednoduchými květy, úponky        
a rozetami. Vše je ohraničeno drobnou linkou ve formě tří řad teček.  

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený hřbet. Dva 
pláty mosazného plechu jsou ve svém středu a k deskám připojeny panty, jejichž 
středem prochází kovové osičky. Hřbet je vyzdoben rozetami, které se střídají se 
zdobnými třemi linkami teček.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na 4 pravé jednoduché 
motouzové vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se nedochoval. 

 
Spona: 
 

Spona se nedochovala, pouze štítek s tepáním ve svém středu s  vyobrazením 
kvetoucí rostliny s drobnými kroužky po stranách a lemovaný linkou z teček. Dochovala 
se pouze kolíčková záchytka.   
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 89 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Prácheňské muzeum v Písku 

    Velké nám. čp. 114, 39724 Písek  
Inventární č.:  L 48904 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:             ? 
Autor:       ?  
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 115 mm x s. 72 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdoba obou desek se shoduje, takže 
se na přední desce dochovaly 4 samostatné nárožnice, které se ve hřbetní části 
dotýkají, a tedy se spojují do pásku. Tvoří tak jeden samostatný celek a jsou zdobeny 
tepáním.  Ornamenty jsou tvořeny jednoduchými rozetami a lemující linkou z teček. Na 
deskách se dochoval jen štítek spony u zadní desky a u přední desky chybí.  
 

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený hřbet. Dva 
pláty mosazného plechu jsou ve svém středu a k deskám připojeny panty, jejichž 
středem prochází kovové osičky. Hřbet je vyzdoben čtyřmi kalváriemi, kde proti sobě 
vyrůstají úponky, které se ve středu stýkají s květem. Horní i dolní okraj hřbetu uzavírá 
výzdobu dvoj linka z teček.  
 
Knižní blok: 
 
           Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy. Titulní list se nedochoval. 

 
Spona: 

 
Spona se nedochovala; pouze štítek u zadní desky s tepáním a puncováním ve 

formě květu, či granátového jablka. Štítek se dochoval i z kolíčkovou záchytkou.  
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Pohled na celou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 90 
 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Prácheňské muzeum v Písku 

    Velké nám. čp. 114, 39724 Písek  
Inventární č.:  3448 B 1523 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:       ?  
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 125 mm x s. 75 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se 4 samostatné nárožnice, 
které jsou ve hřbetní části spojeny do pásku. Tvoří tak jeden samostatný celek. 
Zdobeny jsou tepáním i puncováním.  Ornamenty jsou tvořeny jednoduchými vlnkami 
a tečkami, v rozích desek jsou umístěny pukličky v srdcích. Vše je ohraničeno drobnou 
linkou ve formě linky z teček.  

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem. Jedná se o jednoduchý hřbet. Jde 
o plát mosazného plechu, který je k deskám připojeny panty, jejichž středem prochází 
kovové osičky. Hřbet je vyzdoben vytepanými tečkami, ze kterých jsou vypuncované 
obloučky, které tvoří linky.  
 
Knižní blok: 
 
           Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na pravé jednoduché motouzové 
vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se nedochoval. 

 
Spona: 

 
 Spona se nedochovala, pouze štítek u zadní desky s tepáním a puncováním ve 

formě linek a vlnek. Ve středu štítku je umístěna rozeta. 
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Pohled na celou knižní vazbu.  
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9.10 Národní knihovna České republiky - Praha 

 

Katalogové číslo: 91 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní knihovna České republiky 

     Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

Inventární č.:  54 H 7477 

Titul:   Zlatý nebeský klíč 

Datace:              1788 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    František Jeřábek, Praha 

Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 115 mm x s. 90mm 

 

Typologický popis: 

 Knižní vazba:   

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Výzdoba na obou 

deskách je stejná.  

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdobu tvoři čtyři nárožnice. Velikost 

nárožnic je poměrně velká. Ve hřbetní části došlo k jejich spojení, takže tvoří jeden 

celek. Jsou zdobeny puncováním a ražením ze zdobných ploten v rozích nárožnic, které 

tvoří lístečky, obloučky a rozety seskládané do tvaru vločky nebo velkého květu. Jako 

celek působí velmi dominantně. Všechny okraje, které míří do středu desek, jsou 

ohraničeny vypuncovanými lístečky. Celou kompozici desky uzavírá štítek spony, který 

má tvar srdcovitého listu. Výzdoba je tvořena ve středu vytepanou rostlinou na konci 

se třemi květy růže na konci. Okraj štítku je vyzdoben drobnými tečkami ve formě dvou 

řádků vedle sebe. Pokryv hřbetu je usňový s vyznačenými vazy a je vyzdoben 

slepotiskem. 

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok je složen ze složek. Složky jsou vyšity na čtyři pravé motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran. 

  

Spona:  

 

Spona se nedochovala, pouze kolíčková záchytka na přední desce.  
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Pohled na dochovanou tepanou horní ořízku. 

 

Pohled na dochovanou spodní ořízku. 
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Celkový pohled na vazbu.  
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Katalogové číslo: 92 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní knihovna České republiky 

     Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

Inventární č.:  54 H 9378 

Titul:   Zlatý nebeský klíč 

Datace:              2. pol. 19. století 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    Ignác Wojtěch Hilgartner, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 194 mm x š. 118 mm x s. 80 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba:   

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Výzdoba je na 

obou deskách stejná. Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu 

celokovové vazby, i když nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdobu tvoří 

čtyři nárožnice. Velikost nárožnic je poměrně velká; nicméně drobná výzdoba jim 

dodává jemnost. U hřbetní části jsou spojeny protaženy. Dále došlo k jejich propojení, 

a tak tvoří jeden souvislý pás. Jsou zdobeny tepáním ve formě teček několika rozměrů, 

které vytváří rozety a květy. Všechny okraje desek, jsou ohraničeny linkami z teček 

několika velikostí. Celou kompozici desky uzavírá štítek spony, který je většího 

rozměru. Jeho konec je vyseknutý do špičky.  Výzdoba je zkrášlena po okraji dvěma 

linkami teček, které tvoří obloučky a v každém z obloučků je vytepána tečka většího 

rozměru. Usňový pokryv je zdoben slepotiskem, přičemž pokryv hřbetu je vytvořen 

z plátna. Jeho střed zdobí slepotisková výzdoba kříže. 

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok složen je ze složek, které jsou šity na pět zapuštěných motouzových 

vazů a dva zapošívací stehy. 

  

Spona:  

 

Spona se nedochovala, pouze kolíčková záchytka.  
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Celkový pohled na dochovanou vazbu.  
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Katalogové číslo: 93 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní knihovna České republiky 

     Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

Inventární č.:  54 H 9502 

Titul:   Zlatý nebeský klíč 

Datace:              1787 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    Ignác Wojtěch Hilgartner 

Rozměry vazby:  v. 197 mm x š. 118 mm x s. 78 mm 

 

Typologický popis: 

Knižní vazba:   

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Výzdoba je na 

obou deskách stejná. Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu 

celokovové vazby, i když nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdobu tvoří 

čtyři nárožnice. Ve hřbetní části jsou spojeny v jeden celek a na koncích jsou hřbetní 

části z části protaženy až na hřbet. Zdobeny jsou tepáním. V rozích jsou velké pukličky; 

zbytek výzdoby tvoří linky, obloučky a zubaté linky z teček. Díky pukličkám působí celek 

velmi dominantně.  Celou kompozici desky uzavírá štítek spony, který má tvar 

srdcovitého listu. Výzdoba je tvořena ve středu semínky z granátového jablka. Okraje 

štítku jsou okrášleny o puncovaný ornament obloučků z dvou řad teček. Useň na 

deskách je zdobena slepotiskovou výzdobu. Pokryv hřbetu je usňový s viditelnými vazy.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok složen je ze složek, které jsou vyšity na čtyři motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran. Na přední desce není zřetelně 

vidět. 

  

Spona:  

 

Spona se nedochovala, pouze kolíčková záchytka na přední desce.  
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Pohled na horní ořízku. 

 

Pohled na dolní ořízku. 
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Celkový pohled na dochovanou vazbu.  
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Katalogové číslo: 94 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní knihovna České republiky 

     Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

Inventární č.:  54 J 11771 

Titul:   Zlatý nebeský klíč 

Datace:              ? 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    Ignác Wojtěch Hilgartner, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 179 mm x š. 106 mm x s. 50 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s lepenkovými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou ploten není shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 

teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Centrální dominantu výzdoby přední desky tvoří Pieta s anděly a Ukřižovaný Kristus. 

Nad Kristem je umístěna rozeta s kruhovým výsekem v plotně a je zde umístěno 

červené sklíčko. Rozeta zasahuje do linky, která rámuje desku. Pod Pietou je umístěna 

osmicípá hvězda s vloženým sklíčkem červeného odstínu v kruhovém výseku.  

V prostoru vedle Piety a vedle hvězdy jsou umístěny drobné hvězdičky. Celý tento výjev 

je obehnán festony. V každém z lístečků je vyseknutý kruhový otvor s vloženým 

sklíčkem. Po rozdělení desek do kvadrantů je v každém rohu umístěno srdce se třemi 

kruhovými výseky podložený pravděpodobně papírem. Dominantu zadní desky tvoří 

srdce, kříž a hvězda. Všechny tyto ornamenty jsou spojeny v jeden celek. V každém 

z nich je uprostřed kruhový výsek s vloženým sklíčkem.  Ve všech rozích kvadrantů se 

nachází srdce, která mají v sobě tři kruhové výseky, podložené pravděpodobně 

papírem. Z horních srdcí v segmentu 1, a 3 vede feston, který se připojuje k hrotům 

hvězdy. V lístečcích festonu se nalézají kruhové výseky, v nichž jsou umístěna sklíčka. 

Pod hvězdou je umístěn samostatný feston. Výzdoba je doplněna ještě o 4 drobné 

hvězdičky, které jsou umístěny vedle hrotu srdce a další dvě vedle spodní části hvězdy. 

 Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Pod ním lze vidět koženku.  Jedná se 

o jeden pás připojený k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. 

Od horního okraje je výzdoba započata dvěma rozetami. Střed výzdoby krášlí kříž 

s paprsky. Nad a pod křížem jsou vytepané drobné hvězdičky, které jsou shodné, jako 

ty, které se objevují na mosazných plotnách obou desek. Okraj hřbetu je ukončen 

páskem ze tří řad teček, přičemž krajní jsou puncované a středová řada je tepaná.  Část 

dolního hřbetu chybí.  
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Knižní blok:  

 

Knižní blok se skládá ze složek, které jsou k sobě sešity na zapuštěné motouzové 

vazy a dva zapošívací stehy.  Ořízka je tepaná, jak lze vidět u hlavy. 

 

Spona:  

 

Spona se nedochovala.  

 

 

 
 

Pohled na horní ořízku. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 95 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní knihovna České republiky 

     Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

Inventární č.:  54 H 7477 

Titul:   titulní list se nedochoval - Malá Štěpná zahrádka   

Datace:              1794  

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    Vytištěno v Litomyšli 

Rozměry vazby:  v. 174 mm x š. 105 mm x s. 50 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Výzdoba na obou 

deskách stejná.  

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 

nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdobu tvoří čtyři nárožnice, které 

jsou zdobeny tepáním a jsou vyzdobeny čtyřmi hvězdičkami a pukličkou, umístěnou ve 

středu. Nárožnice sami o sobě jsou velmi dekorativní, díky svému vnitřnímu 

zdobenému vyseknutému okraji. Všechny okraje, které míří ven z desek, jsou 

ohraničeny páskem ve formě svislých čárek. Nárožnice jsou umístěny u hřbetu a jsou 

spojeny v jeden celek pomocí ozdobného pásku. Okraje tohoto pásku jsou vyzdobeny 

z vnější strany od hřbetu linkou z teček, linkou svislých čárek, znovu se opakují tečky a 

na závěr je okraj mosazného pásku zdoben zubatým okrajem. Celou kompozici desky 

uzavírá štítek spony, jehož okraje jsou ohraničeny tečkami. Střed štítku je vyzdoben 

kruhovou rozetou, hvězdičkami a paprsčitými rozetami. Z dolní špice štítku vyrůstají 

dvě ratolesti, které vytvářejí tvar mandorly. Uprostřed je umístěn křížek s písmenem 

„H“.  

Hřbet je celousňový s mosaznými pásky umístěnými na začátku a na konci 

hřbetu. Jedná se o dva k sobě spojené čtvercové mosazné pásky. Mosazné čtverce jsou 

mezi sebou a deskám spojeny železnými osičkami.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok je složen ze složek, které jsou šity na čtyři pravé motouzové vazy a 

dva zapošívací stehy. Ořízka je tepaná, ale je ve velmi špatném stavu, není moc 

zřetelná. 
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Spona:  

 

Dochovala se původní spona, která je pantová háčková, o rozměrech v. 40 mm x 

š. 29 mm. Mosazné tělo spony je rozděleno do dvou částí, které jsou k deskám fixovány 

panty s železnými osičkami.  Spony se uzavírají uprostřed přední ořízky na háčky, které 

do sebe zapadají, jak vidíme na fotodokumentaci. 

 

 
 

Pohled na celou dochovanou sponu.  

 

 
 

Detailní pohled na levou část přední i zadní strany spony.  

 

 
 

Detailní pohled na pravou část přední i zadní strany spony.  
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Celkový pohled na dochovanou vazbu. 
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Katalogové číslo: 96 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní knihovna České republiky 

     Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

Inventární č.:  54 J 20714 

Titul:   Malý nebeklíč 

Datace:              1797 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    František Jeřábek, Praha 

Rozměry vazby:  v. 174 mm x š. 110 mm x s. 45 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky je zcela 

shodná. Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad. 

Dvě linky tvoří drobné tečky; prostřední řadu tvoří větší tečky. Linky z drobných teček 

vytvářejí při dotyku v rozích ozdobný čtvereček, který je ve svém středu prázdný. 

Výzdobě desek dominuje středový čtyřlístek vytvořený ze čtyř srdcí, která jsou 

seskládána hroty k sobě.  Všechna čtyři srdce jsou stejná. Liší se jen tím, že ze dvou 

srdcí vyrůstá plamének.  Všechny středy srdcí jsou vyzdobeny kruhovým výsekem a 

jsou zde vložena sklíčka zeleného odstínu. Tvůrce této výzdoby mosazných desek 

umístil do rohů segmentů čtyři srdce, zdobená uprostřed výseky s vloženými červenými 

sklíčky. Mezi těmito srdci uprostřed segmentů 1, 3 a 2, 4 a mezi středovými srdci a 

segmenty umístil autor kruhové a vířivé rozety.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 

k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdoba vyrůstá proti 

sobě a tvoří ornament tzv. Kalvárie (skály, hlíny).  Z tohoto základu vyrůstají dvě 

větévky, nebo palmová ratolest zakončená květem. Kolem středového květu jsou 

umístěny rozetky s vyrůstajícími větévkami.  

 

Knižní blok:  

 

Knižní blok je složen ze složek a je ušitý na tři motouzové zapuštěné vazy a dva 

zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran.   
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Spona:  

 

Původní dochovaná spona je pantová háčková o rozměrech v. 40 mm x š. 55 mm. 

Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří dva 

železné mosazné plechy.   

Výzdobu tvoří dvě krajové linky z drobných teček. Střed spony je okrášlen o květ, 

který vykrývá celý její střed spony a zasahuje do krajové linky. Střed květu i okvětní 

lístky jsou tvořeny kruhovým výsekem, přičemž střed je vyzdoben vloženým červeným 

broušeným sklíčkem a okvětní lístky jsou podloženy pravděpodobně barveným 

papírem. Květ je obehnán drobnou linkou z teček.  

 

 

 

Pohled na horní ořízku.  

 

Pohled na část přední ořízky. 
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Detailní pohled na přední stranu spony.  

 

 
 

Detailní pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 97 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní knihovna České republiky 

     Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

Inventární č.:  54 J 21716 

Titul:   titulní list se nedochoval - Zlatý nebeský klíč 

Datace:              ? 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    ? 

Rozměry vazby:  v. 183 mm x š. 114 mm x s. 79 mm 

 

Typologický popis:  

 

Knižní vazba:   

 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Výzdoba je na 

obou deskách stejná. Z hlediska charakteru a rozsahu kování mosazných ploten 

mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když nedochází k celoplošnému vykrytí 

plochy desek. Výzdobu tvoří čtyři poměrně velké nárožnice. Všechny nárožnice jsou 

propojeny v jeden celek, takže tvoří rám, který zdobí celé desky dokola. Zdobeny jsou 

puncováním, tepáním a ražením v rozích nárožnic, které tvoří lístečky a rozety 

seskládané do tvaru vločky nebo velkého květu. Všechny okraje jsou ohraničeny 

drobnou linkou ve formě teček. Celou kompozici desky uzavírá štítek spony ve tvaru 

srdcovitého listu. Výzdoba je tvořena ve středu vytepanou rozetou a okraje jsou 

okrášleny obloučky menších i větších velkostí.  

Hřbet je zcela pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený hřbet, který tvoří dva 

pásy spojené ve středu panty, v jejichž středu prochází železné osičky. Výzdoba je 

tvořena orámováním po všech okrajích pantů a koncích hřbetu z teček a obloučků.  

Středy obou mosazných pásků jsou vyzdobeny meandrem, který je tvořen z jedné linky 

teček, v jejichž záhybech se střídají květy a malé rozety.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok je složen ze složek, které jsou šity na tři motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy. Titulní list se nedochoval.  

  

Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková, v rozměrech v. 51 mm x š. 77 

mm. Je nasazena obráceně. Spona uzavírá knižní blok do kolíčkové záchytky, umístěné 

na zadní straně desky a vytvořené ze silného mosazného plechu. Výzdobu tvoří 

ornamenty tepané a puncované. Spona je ohraničena dvěma linkami z teček; střed je 
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vyzdoben hvězdičkou a čtyřmi pukličkami, které jsou dozdobeny křížem z obloučků. 

V rozích jsou malé obloučky, ve kterých jsou drobné pukličky.  

 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 

 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na dochovanou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 98 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní knihovna České republiky 

     Klementinum čp. 190, 110 00 Praha 

Inventární č.:  54 S 180 

Titul:   Zlatý nebeský klíč 

Datace:              ? 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    František Jeřábek, Praha 

Rozměry vazby:  v. 192 mm x š. 117 mm x s. 67 mm 

 

Typologický popis:  

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z dvou řad, 

přičemž jedna linka je rovná tzv. perlovec, druhá je tvořena z obloučků.  

Výzdobě desek dominuje středové srdce, nebo spíše srdcový list, který připomíná štítek 

spon u celousňových vazeb uvedených v tomto katalogu. Lem listu je z drobné vlnky 

tvořené z jemnými tečkami. Střed je vyzdoben z hrotu vyrůstajícími listy, které jsou 

zatočeny do voluty; ze středu těchto listů vychází drobný úponek, na kterém je umístěn 

květ, který dominuje výzdobě tohoto listu. Květ má ve svém středu vložené modré 

sklíčko v kruhovém výseku. Po obou stranách této středové dominanty je stále vnitřní 

výzdoba doplněna o tři tečky. 

Po obou stranách z vnější strany listu, který svým hrotem zasahuje do obdélného 

rámu, vytvořeného stejným ornamentem jako výzdoba okraje desek, jsou vloženy dva 

stejné květy jako ve středu listu a ještě dva drobné puncované květy. Z rohů tohoto 

rámu vyrůstají do středu jednoduché úponky. Zbytek celé mosazné plotny je vyplněna 

po okrajích stejnými květy, které jsou vzájemně propojeny vinoucími se drobnými 

úponky, které jsou na svých koncích okrášleny třemi tečkami.  

Hřbet je zdvojený a je zcela pokryt mosazným páskem. Tyto pásy jsou k deskám 

připojeny pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Hřbet je vyzdoben 

kosočtverci s ozdobným okrajem. Tvoří dva souvislé pásky, které jsou vedeny středem 

hřbetů. V těchto kosočtvercích se střídají dva druhy květů. Mezi kosočtverci, v místech 

jejich dotyku, vyrůstají proti sobě dvě větévky. Okraje hřbetu jsou vyzdobeny páskem 

dvou ornamentů; jedné linky z teček a linky z obloučků.  
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Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen složkami, šitými na tři zapuštěné motouzové vazy a 

zapošívací stehy. Ořízka je zlacená a vyzdobená tepáním ze všech tří stran.   

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona je pantová háčková o rozměrech v. 45 mm x š. 50 mm. 

Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 

mosazný plech. Spona je zdobena tepáním a puncováním ve formě pásků, které sponu 

lemují po horním a dolním okraji. Tento pásek tvoří linka z teček a obloučků. Uprostřed 

spony je umístěn květ. Nad květem i pod květem jsou umístěny dvě tečky. Z levé a 

pravé strany vyrůstají kalvárie. V minulosti došlo poškozením k oddělení od knižní 

vazby. Je zde velmi zřetelně vidět její navrácení připájením olovem.  

 

 

Pohled na horní ořízku. 
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Pohled na část přední ořízky. 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 

 

 
 

Pohled na zadní stranu spony a její připojení. 

 



461 
 

 

 

 

Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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9.11 Národní muzeum Praha 

 

Katalogové číslo: 99 

 

Identifikace: 

Předmět:     modlitební kniha 

Uložení:   Národní muzeum Praha  

                             Václavské nám. čp. 68, 115 79 Praha 1 

        Depozitář Terezín 

Inventární č.:  29 E 10 

Titul:   Zlatý nebeský klíč 

Datace:             ? 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    František Jeřábek, Praha 

Rozměry vazby:  v. 188 mm x š. 116 mm x s. 73 mm 

 

Autorem použitých fotografií je PhDr. Richard Šípek, Ph.D. z NM v Praze. 

Typologický popis: 

Knižní vazba: 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. Mosazné 

plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných ploten je 

podobná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi 

řadami. U první řady (krajní) se jedná o rovnou linku, střed pásku tvoří obloučky z teček 

a poslední vnitřní část pásku je vytvořena z plných obloučků. Tento ozdobný pásek je u 

obou desek přerušen v místě kolíčkových záchytek.  

Po obou stranách středových dominant jsou umístěny dvě rozety tvořeny z dvou 

řad obloučků, které jsou kladeny proti sobě a vytvářejí tak pomyslný řetěz. Směrem do 

středu jsou vyraženy do mosazné plotny drobné tečky podloženy blíže neručeným 

materiálem červené barvy. Střed rozety tvoří kruhový výsek, který je podložený rovněž 

červeným materiálem, bez možné bližší identifikace. Okolo rozet na pření desce jsou 

vyraženy drobné křížky a obloučky, zadní deska je okrášlena o drobné květy tvořeny 

z větších teček a obloučků.  

Po rozdělení plotny do čtyř segmentů, zjistíme, že výzdoba připomíná nárožnice. 

Všechny čtyři rohy jsou orámovány linkou z obloučků, které viditelně vyznačují prostor 

rohů desek. Jejich střed je vyzdoben kruhovými výseky, které jsou vyplněny sklíčky 

červené barvy.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří dvě 

rozety, obloučky a křížky. 
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Knižní blok: 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou šity na zapuštěné motouzové vazy a 

dva zapošívací stehy. 

Spona: 

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 100 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Národní muzeum Praha 

                          Václavské nám. čp. 68, 115 79 Praha 1 

     Depozitář Terezín 

Inventární č.:  18 D 4 

Titul:   Poloviční nebeklíč 

Datace:             1829 

Autor:       Martin von Cochem 

Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 

Rozměry vazby:  v. 186 mm x š. 107 mm x s. 48 mm 

 

Autorem použitých fotografií je PhDr. Richard Šípek, Ph.D. z NM v Praze. 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje až na monogram a letopočet.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek 

tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka středová 

vznikla z větších teček. V rozích, kde se vnější linky střetávají, vytvářejí čtvercové 

okénko, které je ve svém středu okrášleno kruhovým výsekem podloženým červeným 

materiálem.  

Výzdobě desek dominuje středové zdvojené srdce. Vrchní dominující srdce je v 

horní části zatočeno do dvou rozet, střed je vyseknut a podložen usní nebo papírem 

červené barvy. Ve středu srdce je umístěn květ s vyseknutým středem se sklíčkem 

červené barvy. Tento květ je obehnán okvětními lístky, tvořenými z malých 

vyseknutých otvorů, podloženými papírem, či usní červené barvy.   

Pod hrotem velkého srdce je umístěno drobné malé srdíčko, které je celé vyseknuté a 

podložené materiálem červené barvy. Srdce lemují drobné okvětní lístky, které jsou 

rovněž vytvořeny vyseknutými otvory v mosazném plechu. Z obou stran vyrůstající 

větévky, které jsou zakončeny velkým květem. Květ je vyseknut a podložen červeným 

materiálem. V jednotlivých rozích segmentů jsou umístěny květy s kruhovým výsekem 

se sklíčkem. Okvětní lístky jsou vytvořeny z teček a jejich středy jsou vyseknuty. Mezi 

těmito květy vyrůstají drobné úponky.  

Jednoduchý hřbet zcela pokryt mosazným páskem. Tento pás je k deskám 

připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 

kalvárie, která znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, na kterých jsou umístěny 

monstrance. U paty monstrance jsou po stranách umístěny drobní ptáčkové, po jejichž 
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stranách vyrůstají ratolesti. Po stranách hrotu monstrance jsou umístěny dvě drobné 

rozety. Na hřbetu jsou umístěny dvě proti sobě, vyrůstající z okrajů hřbetu. Horní a 

spodní okraj hřbetu pod kalváriemi je ukončen ozdobným páskem, který tvoří dvě 

drobné linky z teček, mezi nimiž je zvlněná linka.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na zapuštěné motouzové vazy a zapošívací 

stehy. Ořízka je tepaná. 

 

Spona:  

 

Dochovaná původní spona pantová háčková. Kolíčková záchytka je umístěná v 

hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří dva mosazné plechy, které jsou k sobě 

fixovány nýty. Spona je zdobena tepáním. Sponu lemují horní a spodní okraj dvě řady 

teček přičemž vnitřní je zvlněna. Střed spony vyzdoben květem, jehož střed je vyseknut 

a okrášlen sklíčkem čiré barvy.  

 

 

Pohled na dochovanou cizelovanou ořízku u hlavy knižního bloku. 

 

Pohled na dochovanou cizelovanou ořízku na přední straně knižního bloku.  



467 
 

 

Detailní pohled na dochovanou cizelovanou ořízku u paty knižního bloku. 

 

          

Lícový pohled na dochovanou sponu.  

            

Pohled na rub dochované spony.  
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu.  
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9.12 Prachatické muzeum  

Katalogové číslo: 101 

 

Identifikace: 

Předmět:  modlitební kniha 

Uložení:   Prachatické muzeum 

    Velké nám čp. 13, 383 01 Prachatice 

Inventární č.:  Sb St 1276 

Titul:   titulní list se nedochoval 

Datace:                 poč. 19. století  

Autor:    Martin von Cochem 

Tisk:   ? 

Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 112 mm x s. 50 mm 

 

Typologický popis: 

 

Knižní vazba: 

 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten je zcela shodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen 

třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími 

tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby desek tvoří zdvojené srdce; pod jeho hrotem se 

nachází feston.  Srdce je orámováno třemi řadami teček. Výplň srdce tvoří dva spirály 

vytvořené z drobných rozet, stočených proti sobě. V horní části srdce a pod stočenými 

spirálami jsou umístěny kruhové výseky. Tato výzdoba se ještě objevuje pod festonem. 

Kruhové výseky jsou podloženy červeným materiálem. Dolní srdce je celé vyseknuto a 

podloženo stejným červeným materiálem. Po stranách festonu, a po stranách horního 

srdce jsou dalším výzdobným motivem rozety s vsazeným sklíčkem a kolem těchto 

rozet prstenec z teček a kroužků. Tento ornament vyplňuje prostor mezi srdci 

umístěnými v kvadrantech plotny, ze kterých vyrůstají festony a linou se ke středu 

zdvojeného srdce. Ve všech segmentech jsou srdce vyzdobena třemi kruhovými výseky 

podloženými červeným materiálem. Mezi těmito srdci jsou umístěny rozetky 

s vloženými sklíčky. Drobné hvězdičky se vyskytují mezi festony a hroty festonů. 

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 

připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří pět 

rozet (tři kruhové, dvě mandlovité). V místech mezi rozetami na okraji mosazného 

pásku jsou umístěny drobné kroužky s hvězdičkami. Horní a spodní okraj hřbetu je 

ukončen páskem, který tvoří drobné linky z teček. 
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Knižní blok: 

 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou šity na motouzové vazy a zapošívací 

stehy.  Ořízka je tepaná ze všech tří stran s výzdobným prvkem kalvárie.  

 

Spona: 

 

Spona se nedochovala; nachází se zde pouze kolíčková záchytka u přední desky. 

 

 

 
 

Pohled na horní ořízku knižního bloku. 

 

 
 

Pohled na část přední ořízky knižního bloku. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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9.13 Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí  

Katalogové číslo: 102 
 
Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 
    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  5881 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval  
Datace:            konec 18. století  
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 202 mm x š. 125 mm x s. 35 mm 
Způsob nabytí:   koupě od pana Starhoně z Českých Budějovic, 22. 12. 1948  
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje. Výjimku tvoří pouze letopočet uvedený na přední desce „1830“ a iniciály „C. 
M.“ („C“ je zrcadlově obráceno) uvedené na zadní desce. 
 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad linek tzv. 
perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Tyto linky se spojují 
v rozích a vytváření tak prázdný čtvereček. Třetí linka středová vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami. Uprostřed srdce se nachází vyrůstající stonek se zatočenými úponky n 
vrcholu do spirály, v jejichž středu je pupen. Kompozice je dále doplněna o úponek, či 
větévku s lístečky, který vyrůstá po obou dvou stranách paty srdce a stáčí se mezi 
segmenty. Tyto větévky jsou ukončeny květem vytvořeným z drobných rozetek.  

V rozích segmentů autor umístil květ.  
Hřbet je zdvojený a je zcela pokryt mosazným páskem. Tento pás je k deskám 

připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze kterého 
vyrůstá rostlina. Tato rostlina je zakončena obráceným ozdobným srdcem se svatozáří, 
v jehož středu je nápis „IHS“ („Jesus Hominum Salvator“). Na hřbetu jsou umístěny 
čtyři (vždy dvě a dvě) proti sobě, které vyrůstají z okraje hřbetu. Horní a spodní okraj 
hřbetu je ukončen páskem, který tvoří čtyři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn 
meandr s tečkami.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval 
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Spona:  
 

Spona se nedochovala. 

 

 

Detailní pohled na iniciály a dataci. 

 
 

Detailní pohled na iniciály a dataci. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 103 

 
Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba  
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  176 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            ?  
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 114 mm  
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Dochovala se jen 
přední a zadní deska. 
          Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdoba obou desek je shodná.  Na 
deskách jsou umístěny dva plechy, které pokrývají rohy desek. Připomínají nárožnice 
spojené v jeden celek. Celé plochy okrajů mosazných plechů – „nárožnice“, jsou 
vyzdobeny obloučky na hranách a u drážky jsou zdobeny tečkami. Do středu těchto 
mosazných ploch pak vystupují z okrajů větší půl kruhy.  
          Štítek spony vytváří tvar srdcovitého listu. Na jeho okraje autor použil stejný 
ornament, pouze do středu štítku vložil květ. Hřbet se nedochoval.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval.  
 

Spona: 

Spona se nedochovala; pouze kolíčkové záchytky. 
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Pohled na dochované desky. 
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Katalogové číslo: 104 

 
Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  5880 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 202 mm x š. 125 mm x s. 75 - 80  mm 
   
 
Typologický popis: 

 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
          Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se dvě nárožnice na přední 
straně desky a další dvě nárožnice u hřbetu jsou spojeny v jeden celek. Tvoří tak pásek. 
Nárožnice jsou zdobeny tepáním. Ornamenty jsou tvořeny jednoduchými rozetami a 
srdíčky. Ve všech rozích nárožnic jsou vyseknuta srdíčka, která jsou umístěna v místech, 
kde se nárožnice dotýkají přesně ve středu segmentů. Dalším výzdobným prvkem je 
samotný štítek ve tvaru srdcovitého listu, který je tvořen vinnou révou. Okraje štítku 
lemuje drobný pásek z obloučků.  

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem se zdobením. Jedná se o 
jednoduchý hřbet. Je rozdělen do pěti polí čtyřmi vazy. V těchto mezivazních polích 
jsou umístěny rozety, a to vždy po třech. V krajních polích je umístěna vždy jen jedna 
rozeta, po jejichž bocích je umístěno srdce s křížkem.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval. 
  

Spona: 
 

Spona se nedochovala; pouze kolíčkové záchytka. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 105 

 
Identifikace: 
Předmět:  část knižních desek 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav   
Inventární č.:  5885 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            ?  
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 205 mm x š. 115 mm  
 
Typologický popis: 
 

            Knižní vazba:   
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
           Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby,           
i když nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovala se jen zadní deska. 
Výzdobu tvořily čtyři nárožnice, dochovaly se však jen tři. Velikost nárožnic je poměrně 
velká, dochází tedy k vzájemnému dotyku. Zdobeny jsou tepáním a puncováním. 
Ornamenty vytvořené v rozích nárožnic začínají středovou pukličkou, kolem níž jsou 
puncované kytičky, lístečky a rozetky. Dohromady tak vytvářejí velký květ.  Vše je 
ohraničeno drobnou linkou ve formě teček.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval. 
 

Spona:  
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková o rozměrech v. 4,6 mm x š. 74 

mm. Sponu tvoří silný mosazný plech. Je zdobena tepáním i puncováním.  Vytepány 

jsou tečky a středová puklička puncovány obloučky kolem teček, které tak vytvářejí 

rozetky, puncované lístečky a malé rozetky. Štítek s tepáním a puncováním má stejnou 

výzdobu jako tělo spony.  
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Pohled na přední stranu těla spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu těla spony. 
 

 
 

Detailní pohled na výzdobu mosazné nárožnice. 
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Pohled na dochovanou zadní desku knižní vazby.  
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Katalogové číslo: 106 

 

Identifikace: 
 
Předmět:  část knižních desek 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  4197 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            poč. 19. století 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 143 mm x š. 87 mm x s. 45 mm 
 
Typologický popis: 

 
Jedná se o dochovanou přední desku s hřbetem.  
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Celá výzdoba desky je 

orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších 
teček, středový pás je tvořen většími tečkami. Postranní řady při dotyku v rozích 
vytvářejí okénko, které je vyplněno tečkou většího průměru.  

Středovou dominantu výzdoby desky tvoří srdce s rozetou, které je vytvořeno 
z jemné linky vyskládané z teček. Horní část je zatočena mírně dovnitř srdce. Z vnější 
strany je srdce okrášleno obloučky, které jsou situovány hroty ven od srdce. Ve spodní 
části srdce je vytvořen oblouček z teček a ve středu srdce je umístěn květ se sklíčkem 
v kruhovém výseku. Okvětní lístky jsou také vyseknuty, jedná se ale o menší kruhové 
výseky podložené neurčeným materiálem. Bezprostředně na hrot srdce doléhá rozeta 
s kruhovým výsekem a vloženým sklíčkem. Vedle ní jsou umístěny drobné kruhové 
výseky, opět podložené neurčeným materiálem, a šikmo pod nimi vidíme opět rozety 
se sklíčky. V linii s hrotem srdce a rozety jsou v ploše mosazné desky umístěny prstence 
z teček. V rohových segmentech nacházíme květy stejné jako ve středu srdce. Mezi 
nimi je umístěna kytička a dva obloučky položené na sobě, takže vytváří písmeno „x“. 
V úplných rozích segmentů jsou umístěny obloučky, které se dotýkají svými konci 
ozdobného pásku, jenž rámuje celou plotnu.  

Provedení hřbetu je jednoduché, zcela pokryté mosazným páskem.  Tento pás je 
k deskám připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdoba na 
okrajích srdce z nich vyrůstá a jeho střed zdobí kříže. Celá tato kompozice je vložena do 
rámu z obloučků teček.  Plochy hřbetu jsou doplněny o tečky a obloučky.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval. 
 
Spona: 
 

                      Spona se nedochovala, pouze kolíčková záchytka na přední hraně desky. 
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Pohled na přední desku a hřbet celokovové vazby. 
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Katalogové číslo: 107 

 
Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav   
Inventární č.:  4189 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            ?  
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 183 mm x š. 115 mm x s. 47 mm   
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten je zcela shodná a je orámována páskem, který tvoří tři řady teček. Postranní 
řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. Středovou 
dominantu výzdoby desek tvoří zdvojené srdce a pod jeho hrotem se nachází feston.  
Srdce je orámováno třem řadami teček. Výplň srdce je tvořena dvěma spirálami, 
vytvořenými z drobných teček a stočenými proti sobě. V horní části srdce a pod 
stočenými spirálami jsou umístěny kruhové výseky. Tato výzdoba se ještě objevuje pod 
festonem. Jedná se o tři kruhové výseky podložené pravděpodobně papírem. Dolní 
srdce je celé vyseknuto a podloženo stejným materiálem červeného odstínu. Po 
stranách festonu a po stranách zdvojeného srdce jsou dalšími výzdobnými prvky malé 
drobné křížky. Vedle srdcí, v místě kde se setkávají, jsou umístěny dvě rozety. Vedle 
nich se nachází také drobný křížek. Ve všech rozích segmentů jsou umístěna srdce ve 
středu opatřená třemi kruhovými výseky podloženými červeným materiálem. Z těchto 
srdcí vyrůstají úponky, které se klenou do stran. Pod nimi je vždy umístěna rozetka se 
středovým kruhovým výsekem s kamínkem. Ze středu těchto srdcí, mezi úponky, 
vyrůstá květ stočený do tvaru spirály. 

Hřbet je z části poškozen na obou koncích. Provedení hřbetu je jednoduché a je 
zcela pokryto mosazným páskem.  Tento pás je k deskám připojený pomocí pantů, 
jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří pět rozet (tři kruhové, dvě 
mandlovité). V místech mezi rozetami na okraji mosazného pásku jsou umístěny 
drobné křížky. Horní a spodní okraj se nedochoval.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval. 
 

Spona: 
 

Spona se nedochovala, pouze kolíčková záchytka. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 108 

 
Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  5879 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            poč. 19. století 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 197 mm x š. 110 mm x s. 80 mm 
Způsob nabytí:   r. 1953 
 
Typologický popis: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje.  

Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad 
linek. První krajní linka je tvořena z drobných teček tzv. perlovce. Druhá linka byla 
vytvořena z větších teček. 

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je umístěno k vnějším hranám 
desek. Srdce je vytvořeno z drobných teček v lince, obloučků z drobných teček. Vnější 
výzdoba srdce byla dotvořena kolmými čárkami mezi obloučky. Vnitřní strana je 
lemována malými rozetkami. Uprostřed srdce se nachází rozeta. Pod srdcem je 
umístěna stejná rozeta jako ve středu srdce. Z této rozety vyrůstají do stran úponky, 
které končí vedle středové dominanty, kde je umístěn květ.  Celá kompozice je 
doplněna o květiny umístěné v rozích segmentů. V minulosti byla část mosazného 
pokryvu poškozena; část na přední desce chybí.  

Hřbet je zcela pokryt mosazným páskem. Jedná se o zdvojený hřbet. Je tvořen 
dvěma pásy k deskám připojenými pomocí pantů, jejichž středem prochází železné 
osičky. Výzdobu tvoří ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou 
hlínu, ze kterého vyrůstá úponek, jenž se vine do středu hřbetu, kde je umístěn květ. 
Totožná výzdoba se vine z protější strany a končí ve stejném středovém květu. Okraje 
hřbetu jsou zakončeny dvěma linkami teček. Část hřbetu jednoho pásku chybí.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval. 
 
Spona: 
 

Spona se nedochovala. 



487 
 

 
 

Pohled na celokovový pokryv mosazné vazby. 
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Katalogové číslo: 109 

 
Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  4196 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            1825 
Autor:   ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 19, 5 cm x š. 11,2 cm x s. 8,7 cm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

 
Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje. Výjimku tvoří pouze letopočet uvedený na přední desce „1823“ a iniciály „S. 
A.“. uvedené na zadní desce. 

 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Tyto linky se 
spojují v rozích a vytváření tak prázdný čtvereček. Třetí linka středová vznikla z větších 
teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
spirálami, směrem do středu. Uprostřed srdce se nachází vyrůstající stonek, či úponek.  
Srdce je dále orámováno drobnými vyrůstajícími čárkami z teček. Kompozice je 
doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou dvou stranách paty 
srdce a stáčí se mezi segmenty. Tyto větévky jsou zakončeny třemi tečkami.  V rozích 
čtyř segmentů autor umístil vířivé rozety.  

Hřbet je zdvojený a je zcela pokryt mosazným páskem. Tento pás je k deskám 
připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, z něhož vyrůstá 
rostlina. Tato rostlina, nebo palmová větev je zakončena po stranách dvěma květy.  Na 
hřbetu jsou umístěny čtyři (vždy dvě a dvě) proti sobě, které vyrůstají z okraje hřbetu. 
Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen páskem, který tvoří tři drobné linky z teček, 
uprostřed jsou umístěny meandry s tečkami.  

 
Knižní blok: 

 
Knižní blok se nedochoval. 

 
Spona:  

 
Spona se nedochovala. 
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Detailní pohled na uvedený letopočet na přední desce. 
 

 
 

Detailní pohled na uvedené iniciály na zadní desce. 
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Celkový pohled na dochovanou celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 110 

 
Identifikace: 
Předmět:  knižní desky 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  4188 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            1847 
Autor:   ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 182 mm x š. 105 mm x s. 80 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje. Výjimku tvoří pouze texty uvedené na přední a zadní desce, ale i na hřbetu. 
 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z linky drobných 
teček a z linky obloučků. Výzdobě desek dominuje vyobrazení Ukřižovaného Krista, 
vyobrazeného na deskách zrcadlově obráceně. Po stranách Krista jsou umístěny květy 
se zelenými sklíčky. Nad křížem se nachází sklíčko v rozetě. V místech Kristových ran 
byla použita sklíčka menší velikosti. Na kříži je vytepán nápis „INRI“ („Ježíš Nazaretský, 
Král Židovský“). V rozích všech segmentů jsou umístěna srdce se sklíčky červeného 
odstínu. Z dolních srdcí vyrůstají větévky, končící u květů, které byly popsány výše.  Na 
přední desce pod horními srdci je umístěn text „Eigle človoce (Ejhle člověk). Leta 
pane.“. Na zadní desce je uveden text a letopočet „ECCO HOMO. 1847.“. 

Hřbet je zdvojený a je zcela pokryt mosazným páskem. Tento pás je k deskám 
připojen pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří motiv 
kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, jenž je vytepaný na všech 
čtyřech koncích hřbetu.  Z dolních kalvárií vyrůstají rostliny, na jejichž konci je 
ornament jiný. Na jedné straně je vytepáno srdce, na druhé žalud. Nad touto výzdobou 
jsou uvedeny texty. Na levé straně hřbetu nad žaludem čteme „Marie Zahrádková“ a 
na pravém hřbetu nad srdcem „Ze vsy zahatky Nro. 5“. Hřbet je na koncích zakončen 
svou linkou z teček.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval. 
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Pohled na text uvedený na zadní desce. 
 

 
 

Pohled na text uvedený na přední desce. 
 

 

 
 

Detailní pohled na texty uvedené na mosazném pásu hřbetu. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 111 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  5886/1 N 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 120 mm    
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdobu tvoří čtyři nárožnice. 
Nárožnice ve hřbetní části jsou doplněny kouskem mosazného plechu, takže jsou 
propojeny. Na přední straně desky jsou nárožnice propojeny se štítkem. Výzdoba 
nárožnice je na obou deskách shodná. Střed nárožnice tvoří rozeta, ze které vyrůstají 
malé úponky. Okraje nárožnic jsou vyzdobeny linkami z teček a obloučků. Do středu 
desek ústí dvě srdce, zdobené vířivými rozetami a třemi rozetkami. Jedno srdce na 
přední desce chybí. Štítky spon jsou vyzdobeny po okraji linkou z teček a obloučků, 
takté vytvořených z teček. Ve středu je vyobrazena květina s lístky a dva květy nad 
středovým květem. Po stranách jsou kroužky.  
 

Hřbet byl pravděpodobně pokryt pouze třemi mosaznými pásky, které se 
nedochovaly. Naznačují to dochovaná očka na hřbetních hranách desek, jak lze vidět 
níže na detailní fotografii.  
 
Knižní blok: 
 
  Dochovaný knižní blok je šitý na motouzové vazy a zapošívací řetízky.  Ořízka 
je vyzdobena cizelováním ze všech tří stran.  

  
Spona: 
 

Spona se nedochovala; pouze kolíčkové záchytka. 
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Detailní pohled na výzdobu ořízky.  
 

 
 

Detailní pohled na přední ořízku. 
 

 
 

Detailní pohled na očka pro uchycení hřbetních mosazných pásků. 
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Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 112 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav   
Inventární č.:  4195 N 
Titul:   Malý nebeklíč  
Datace:            1815 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 185 mm x š. 115 mm s. 55 mm   
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z řad linek. 
První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami tzv. perlovce, které při dotyku 
v rozích vytvářejí prázdný čtverec. Třetí linka středová vznikla z větších teček.    
             Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami. Mezi nimi vyrůstá úponek.  V dolní části, tedy ve špici srdce, je umístěna další 
rozeta, která má ve středu kruhový výsek se zeleným sklíčkem. Uprostřed srdce je 
umístěn květ s kruhovým výsekem se zeleným sklíčkem. Tato dominanta je shodná i u 
druhé desky.  

Kompozice je dále doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po 
obou stranách paty srdce, rozety a stáčí se mezi segmenty.  

Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěný květ s kruhovým výsekem 
s červeným sklíčkem.  

U hřbetu se dochoval pokryv usně. Mosazný hřbetní pásek chybí, jak můžeme 
vidět u dochovaného torza pantů při okrajích přední i zadní desky.  

 
Knižní blok: 
   

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy zapuštěné a řetízky 
zapošívací. Ořízka je tepaná ze všech tří stan.  
 
Spona:  

 
Spona se nedochovala. 
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Pohled na spodní ořízku. 
 

 
 

Detailní pohled na ořízku u hlavice knižního bloku. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 113 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav   
Inventární č.:  4193 N 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            1834 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 185 mm x š. 108 mm x s. 50 mm  
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba ploch desek není shodná. 
Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. 
Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu přední desky tvoří Pieta s anděly a Ukřižováním Krista. Po 
obvodu šatu Panny Marie jsou umístěny iniciály „MB“. Nad hlavou Krista se nachází 
šesticípá hvězda, střed je vyseknut ve tvaru kruhu, zdoben sklíčkem. Celá kompozice je 
dále orámována festony ve tvaru drobného listu s kruhovým výsekem s vloženým 
sklíčkem. Pod Pannou Marií je větší feston, také s vloženým sklíčkem. Výzdobu tvoří po 
rozdělení desek do čtyř segmentů srdce, která jsou umístěna ve všech rozích. Tato 
srdce mají uprostřed jeden kruhový výsek se sklíčkem. Dominantu zadní desky tvoří 
hvězda s křížem. Šesticípá hvězda má ve svém středu kruhový výsek s vloženým 
sklíčkem. Po rozdělení zadní desky do čtyř segmentů je výzdoba identická. V rohu 
každého segmentu se nachází srdce s jedním kruhovým výsekem se sklíčkem. Ze srdcí 
umístěných v segmentech 1 a 2 vyrůstají festony, které se linou pod šesticípou hvězdu. 
Ze srdcí, umístěných v segmentech 3 a 4, vyrůstají také festony, které se setkávají 
s festonem pod hvězdou. Kompozice je dále okrášlena o drobné hvězdičky a rozetky se 
sklíčky.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o dva pásy připojené k deskám 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
složený ze tří rozet, které se nachází na krajích hřbetu a uprostřed. Mezi těmito 
rozetami se linou úponky, či festony.  
 
Knižní blok:  
 

Knižní blok je sestaven ze složek a vyšit na motouzové zapuštěné vazy, které 
uzavírá řetízkový steh. Tepaná ořízka se dochovala pouze z části, je barvená do žluto 
zeleného odstínu.  
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Spona: 
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková o rozměrech v. 38 mm x š. 37 mm. 
Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny zadní desky. Spona tak uzavírá 
knihu opačně. Sponu tvoří mosazný plech, který je zdvojený.  Spona je zdobena 
tepáním, které je vidět ve formě pásku, který lemuje sponu po okrajích a dále výsekem. 
Tento výsek se nachází ve středu spony. Výsek je kruhového tvaru a je v něm umístěno 
sklíčko.  

 

 
 

Detailní pohled na iniciály uvedené na přední straně desky. 
 

 
      

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

           Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 114 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  4192 N 
Titul:   titulní list se nedochoval  
Datace:            1828 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 107 mm x s. 55 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje. Výjimku tvoří pouze letopočet na přední desce „1828“ a iniciály „G. M.“ na 
zadní desce. 
 Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven z řad linek tzv. 
perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami, které se v rozích spojují 
a vytvářejí tak prázdný čtvereček. Třetí linka středová vznikla z větších teček.    

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami. Uprostřed srdce se nachází stonek nebo palmová ratolest.  Srdce je dále 
orámováno drobnými čárkami z teček, které jakoby vyrůstaly z okraje srdce. 
Kompozice je dále doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou 
stranách paty srdce a stáčí se mezi segmenty. Tyto větévky jsou zakončeny třemi 
tečkami.   

V rozích všech segmentů umístil autor květy.  
Jednoduchý hřbet je pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám připojený 

pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá rostlina. 
Tato rostlina nebo palmová větev je po stranách zakončena dvěma malými rozetami. 
Kalvárie vyrůstají proti sobě. Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen páskem, který 
tvoří tři drobné linky z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  

 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy a je zakončený 
zapošívacím řetízkem. Titulní list se nedochoval. Tepaná ořízka je vidět jen nepatrně.  

 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Detailní pohled na letopočet uvedený na přední desce. 
 
 

 
 
 

Detailní pohled na iniciály uvedené na zadní desce. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 115 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  4190 N 
Titul:   Malý zlatý nebeklíč 
Datace:            1787 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Ignác Vojtěch Hilgartner, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 170 mm x š. 104 mm x s. 40 mm  
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 
shoduje.  
           Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Tyto linky se 
spojují v rozích a vytváření tak čtvereček s malou rozetkou uprostřed. Třetí linka 
středová vznikla z větších teček, mezi nimi se line meandr. 

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
spirálami, stočenými do středu. Uprostřed srdce se nachází úponek.  Srdce je dále 
orámováno drobnými čárkami z teček, které jakoby vyrůstaly z okraje srdce. 
Kompozice je dále doplněna o úponek, či větévku s lístečky, který vyrůstá po obou 
stranách paty srdce a stáčí se mezi segmenty. V rozích všech segmentů autor umístil 
květy.   

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 
připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 
rostlina. Na hřbetu jsou pak umístěny vždy dvě proti sobě, které vyrůstají z okrajů 
hřbetu. Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen páskem, který tvoří dvě drobné linky 
z teček a uprostřed je umístěn meandr s tečkami.  

 
Knižní blok: 
   

Knižní blok tvoří složky, které jsou k sobě fixovány šitím, provedené na 
motouzové vazy se zapošívacími řetízky.  
 
Spona:  

 
Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 116 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  4191 N 
Titul:   Malý zlatý nebeklíč  
Datace:            1787 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Ignác Vojtěch Hilgartner, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 17,4 cm x š. 11,5 cm x s. 5,4cm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba desek není shodná. Desky 
jsou orámovány páskem, který je tvořen třemi řadami teček. Postranní řady jsou 
z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu přední desky tvoří Pieta s anděly a Ukřižovaným Kristem. 
Nad hlavou Krista je umístěna malá rozetka vytvořena výsekem do mosazné plotny, 
osazené sklíčkem. Do stran rozetky vyrůstají dva úponky. Pod Pietou je umístěn část 
festonu, který se dále rozvětvuje. Pod festonem je umístěna osmicípá hvězda, jejíž 
střed je vyseknut ve tvaru kruhu a zdobí ho sklíčko. Celá kompozice je orámována 
festony ve tvaru drobných i větších listů, které mají uprostřed kruhový výsek s 
vloženým sklíčkem. Konečnou výzdobu tvoří po rozdělení desek do čtyř segmentů 
srdce, která jsou umístěna ve všech rozích. Srdce mají uprostřed tři kruhové výseky, 
podložené pravděpodobně papírem.  

Zadní deska je vyzdobena středovou dominantou, kterou tvoří figura sv. Jana 
Nepomuckého, nad jehož hlavou je umístěno sklíčko v kruhovém výseku. V rozích 
segmentů jsou umístěna srdce se třemi kruhovými výseky, podloženými 
pravděpodobně papírem. Z těchto srdcí vyrůstají festony a linou se do srdcí 
v protilehlých rozích.   

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament dvou rozet, nacházející se na okrajích hřbetů. Z těchto rozet vyrůstají do 
stran dva drobné úponky. Nad rozetou je umístěno srdce, které má uprostřed 
umístěný kříž. Na toto srdce bezprostředně navazuje další výzdoba hřbetu, kterou je 
velký kříž se svatozáří po obvodu.  
 
Knižní blok:  
 

Knižní blok, sestaven ze složek, je šitý na motouzové zapuštěné vazy, které 
uzavírá řetízkový steh.  
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Spona: 
 

Dochovaná spona je pantová háčková, o rozměrech v. 30 mm x š. 45 mm. 
Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 
železný plech, který je pravděpodobně torzem. Mosazný plech, který byl přinýtován, se 
nedochoval. 

 
 

 

. 
 

Pohled na dochovanou přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na dochovanou zadní stranu spony.  
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Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 117 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    Petra Voka čp. 152 (Rožmberský dům), 392 01 Soběslav  
Inventární č.:  4198 N 
Titul: Dwouch Swatých Sester Gertrudy a Machtyldy mocné modlitby 

aneb kytkavonného koření  
Datace:            1770 
Autor:        ? 
Tisk:    František Jeřábek v Železných dveřích, Praha  
Rozměry vazby:  v. 170 mm x š. 100 mm x s. 45 mm   
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten je zcela shodná. Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen 
třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími 
tečkami. Středovou dominantu tvoří zdvojené srdce, pod jehož hrotem se nachází 
feston.  Srdce je orámováno třem řadami teček. Výplň srdce je tvořena dvěma 
spirálami, vytvořenými z drobných rozet, stočených proti sobě. V horní části srdce, a 
pod stočenými spirálami, jsou umístěny kruhové výseky podložené neurčeným 
materiálem. Dolní srdce je vloženo do horního srdce. Toto srdce má v sobě vyseknuté 
tři kruhové výseky podložené stejným červeným materiálem. Po stranách festonu a po 
stranách horního srdce jsou dalším výzdobným motivem rozety se sklíčkem a kolem 
těchto rozet prstenec vytvořený z teček a kroužků. Tento ornament vyplňuje prostor 
mezi srdci umístěnými v kvadrantech plotny, ze kterých vyrůstají festony a linou se ke 
středu zdvojeného srdce. Srdce jsou ve všech čtyřech segmentech vyzdobena třemi 
kruhovými výseky podloženými červeným materiálem. Mezi těmito srdci jsou umístěny 
rozetky se sklíčky.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem.  Tento pás je k deskám 
připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří dvě 
rozety při okrajích. Vedle nich jsou směrem do středu umístěna srdce s vypuncovanými 
kříži uprostřed a střed uzavírá tečka, která je obehnána úponky, vyrůstajícími ze srdcí. 
Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen páskem, který je tvořen drobnými linkami 
z teček. 

 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen ze složek, které jsou šity na motouzové vazy a zapošívací 
řetízky.  Ořízka stříkaná červenou barvou je dochována pouze torzálně. 
 
 



512 
 

Spona: 
 

Spona se nedochovala.  
 

 
 

Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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9.14 Muzeum středního Pootaví Strakonice 

 
Katalogové číslo: 118 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum středního Pootaví Strakonice 

Zámek čp. 1, 386 01 Strakonice 
Inventární č.:  366 - 79 
Titul:   Poloviční nebe klíč 
Datace:            1844 
Autor:        Martin von Cochem 
Tiskl:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 107 mm x s. 35 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se liší.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami tzv. perlovce, které při 
dotyku v rozích vytvářejí prázdný čtverec. Třetí linka středová vznikla z větších teček.    
Výzdobě desek dominuje ve svém středu osmicípá hvězda. Její okraj je vytvořen 
technikou tepání i puncování. Jedná se o linku z teček a vnější orámování z obloučků. 
Střed hvězdy je vyzdoben květem, který má ve svém středu kruhový výsek s vloženým 
červeným sklíčkem. V každém z cípů hvězdy jsou umístěny vířivé rozety. Vnější strany 
cípů zdobí květy, které chybí mezi prostředními cípy. Do těchto prostor se stáčí 
úponky, či ratolesti, které vyrůstají z výzdoby rohových segmentů, kde jsou umístěna 
srdce s kruhovými výseky se sklíčky.   

Jednoduchý hřbet tvoří mosazný pás, který je připevněn k deskám panty, ve 
kterých prochází kovové osičky. Výzdoba na hřbetu vychází z vnějších okrajů hřbetu. Je 
zde umístěna kalvárie (hlína, kopec, skála), ze které vyrůstají úponky, stáčející se do 
stran, a mezi nimi roste ratolest. Výzdoba je završena dvěma středovými květy, 
umístěnými vedle sebe. Okraje pásku hřbetu uzavírá jemný pásek tvořený třemi řadami 
teček a jednou řadou meandru, zdobeným tečkami.  

 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy zapuštěné a řetízky 
zapošívací. Ořízka je tepaná ze všech tří stan.  
 
Spona:  
 

Dochovaná původní je spona pantová, tvořená železným plechem, není zdobená. 
Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky.   
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Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 119 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Muzeum středního Pootaví Strakonice 

Zámek čp. 1, 386 01 Strakonice 
Inventární č.:  A - 23 
Titul:   titulní list se nedochoval - Poloviční nebe klíč 
Datace:            ? 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    ? 
Rozměry vazby:  v. 189 mm x š. 110 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba ploch desek není shodná. 
Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček; 
postranní řady z menších teček, středový pás z většími teček. 

Středovou dominantu přední desky tvoří Pieta s  Ukřižovaným Kristem. Po 
obvodu šatu Panny Marie jsou umístěny iniciály „BM“. Nad hlavou Krista se nachází 
šesticípá hvězda, jejíž střed vyseknutý ve tvaru kruhu zdobí sklíčko. Celá kompozice je 
dále orámována festony, které mají uprostřed kruhový výsek s vloženými sklíčky. Pod 
Pannou Marií je větší feston se sklíčkem. Konečnou výzdobu tvoří po rozdělení desek 
do čtyř segmentů srdce. Tato srdce mají uprostřed tři kruhové výseky, podložené 
pravděpodobně papírem. Celá kompozice je doplněna o rozeseté malé hvězdičky, 
které jakoby měly evokovat hvězdnou oblohu.  

Zadní deska je vyzdobena podobným způsobem. Středovou dominantu tvoří 
postava sv. Jana Nepomuckého. Nad jeho svatozáří je umístěna šesticípá hvězda 
s kruhovým výsekem se sklíčkem.  Celý výjev je obehnán festony, které začínají a končí 
v segmentech 1 a 2.  Ve festonech se také nachází kruhové výseky s vloženými sklíčky. 
V rohových segmentech je kompozice doplněna o srdce, která mají tři kruhové výseky 
podložené pravděpodobně papírem. Stejně jako u přední desky, tak i je zadní plocha 
mosazné plotny doplněna o drobné hvězdičky rozeseté po celé desce. Tento ornament 
působí jako obloha.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o pás připojený k deskám 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament, 
tvořený třemi rozetami, které se nachází na krajích hřbetu a uprostřed. Z rozet se linou 
úponky. Mezi nimi jsou umístěna dvě srdce zdobená uprostřed kříži. Okraje hřbetu jsou 
doplněna o dvě linky z teček. 
 
Knižní blok:  
 

Knižní blok, sestavený ze složek, je šitý na motouzové zapuštěné vazy, které 
uzavírá řetízkový steh. Ořízka je tepaná ze všech tří stran. Titulní list se nedochoval.  
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Spona: 
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková o rozměrech v. 35 mm x š. 45 mm. 
Kolíčková záchytka je umístěna v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří 
mosazný plech, který je zdvojený.  Spona je zdobena tepáním ve formě pásku, který ji 
lemuje sponu po okrajích, a dále výsekem nacházejícím se v jejím středu. Kruhový 
výsek zdobí sklíčko a prstenec teček. 

 
 

 
 

 
 

Detailní pohled na florální výzdobu přední ořízky. 
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Detailní pohled na přední část dochované spony. 
 

 

 
 

Detailní pohled na zadní část dochované spony.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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9.15 Městské muzeum Týn nad Vltavou 

 
Katalogové číslo: 120 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum Týn nad Vltavou 

    Nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 
Inventární č.:  4306  
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:            1772  
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 196 mm x š. 124 mm x s. 85 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných ploten je 
zcela shodná. Výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen dvěma 
řadami teček. Vnitřní řadu tvoří šikmé čárky. 

Výzdoba desek je abstraktní.  Středovou dominantu tvoří srdcovitý list, ústící do 
spodního srdce. Horní list je tvořený třemi řadami teček. Jeho vnitřní část je doplněna 
o obloučky. Střed je vyplněn květem, který je umístěn na stonku vytvořeném 
z drobných teček. Květ tvoří kruhový výsek orámovaný prstencem z teček se sklíčkem. 
Okvětní lístky jsou vyseknuté do mosazné plotny a podložené neurčeným materiálem. 
Spodní srdce je vytvořeno z teček. Střed tvoří kruhový výsek s vloženým sklíčkem a 
prstencem. Po stranách srdce jsou šikmé tepané čárky a kolem nich vytepané linky 
teček. Uprostřed segmentů jsou umístěna srdce s kruhovými výseky a prstenci z teček, 
rozetami, které se dotýkají abstraktního ornamentu, který se vine až ke středové 
dominantě.  V rozích všech segmentů jsou umístěny rozety s vloženými sklíčky.  
Provedení hřbetu je vytvořeno ze dvou pásků mosazného plechu nebo pásků. Jedná se 
tedy o zdvojený hřbet. Tyto pásy jsou ve svém středu i k deskám připojené pomocí 
pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří obloučky, které lemují 
hřbet při okrajích pantů u desek. Spodní okraje hřbetů jsou orámovány „psaníčky“ 
s drobnými rozetami. Jeho střed je vyzdoben meandrem vytvořeným z několika linek 
teček a šikmých čar. Kompozice je doplněna o drobné rozetky.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři motouzové vazy a dva zapošívací.  
Ořízka je tepaná ze všech stran.  
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Spona: 
 

Dochovaná původní je spona pantová háčková, o rozměrech v. 44 mm x š. 67 

mm. Sponu, zdobenou tepáním i puncováním, tvoří silný mosazný plech. Vytepány jsou 

tečky kolem pukliček. 

 

 

 
 

Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony.  
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Detailní pohled na přední ořízku.  
 

 
 

Detailní pohled na horní ořízku. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 121 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum Týn nad Vltavou 

    Nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 
Inventární č.:  4307 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            1829 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 106 mm x s. 55 mm 
 
Typologický popis: 

 
Knižní vazba:  

 
 Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet vazby. Výzdoba obou desek je 
shodná. 

 Dominantu výzdoby tvoří zdvojená srdce. Uprostřed horního srdce je umístěn 
květ se středovým broušeným sklíčkem. Boční linie srdce jsou zakončené rozetou s 
kruhovým výsekem podloženým papírem, jehož původní barvu nelze určit. 

 
Malé srdce umístěné pod dominantou je vyseknuté a podložené materiálem, 

jehož použití se opakuje, avšak bez destruktivní metody není možná jeho přesná 
identifikace. 

Od paty horního srdce je směrem dolů kolem malého srdce veden perlovec, který 
je tvořen výseky kruhového tvaru, podloženými materiálem neurčité barvy.   
            Z konce perlovce vyrůstají květy, které se nacházejí po levé i pravé straně 
velkého srdce a vyplňují plochu mezi ním a hranou desky. Stonky a listy jsou tepány 
drobnými tečkami. Okvětní lístky a středy květů tvoří kruhové výseky, opět podložené 
stejným materiálem.   

Tato kompozice je doplněna o další florální  výzdobu, která je umístěna ve 
všech rozích, dále dvěma drobnými rozetkami na deskách. Tyto čtyři květy jsou ve 
středu doplněny čirými, či světlounce žlutými sklíčky, která jsou vložena 
v pravděpodobně v olověných mističkách. Celá výzdoba je orámována ozdobným 
páskem, tvořeným třemi řadami teček. Postranní řady jsou z menších teček, kdežto 
prostřední pás je tvořen většími tečkami. Linie z drobných teček se v rozích kříží a tvoři 
tak čtverec.  

Hřbet je zcela pokryt mosaznými plechy. Jedná se o jednoduchý hřbet. Jde o 
pásek spojený s deskami kovovými osičkami, které vedou v pantech. Ornamentální 
výzdobu tvoří dvě proti sobě vyrůstající rostliny s květy a dále kalvárie s vyrůstajícími 
úponky.  Celý ornament je vytvořen technikou tepání drobnými tečkami.  
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Knižní blok: 
 

Knižní blok tvoří složky, které jsou šity na motouzové zapuštěné vazy jednoduché, 
zakončené po okrajích dvěma řetízky. 
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala; pouze kolíčková záchytka na přední hraně desky. 
 
 
 

 
 
 

Detailní pohled na květ s vloženým broušeným sklíčkem v olověné mističce v kruhovém 
výseku. 
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Pohled na dochovanou přední ořízku. 
 

 
 

Pohled na dochovanou horní ořízku.  
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Pohled na celou celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 122 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum Týn nad Vltavou 
    Nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 
Inventární č.:  4308 
Titul:   titulní list se nedochoval - Poloviční nebeklíč 
Datace:            ?  
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 112 mm x s. 46 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou ploten je skoro 
shodná.  

Celá výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami 
teček, přičemž postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími 
tečkami. Středovou dominantu výzdoby přední i zadní desky představuje zdvojené 
srdce.   

Ve spodní části horního srdce se nacházejí dva kruhové výseky, které jsou 
podloženy pravděpodobně papírem. Vrchní část srdce je vyzdobena dvěma spirálami 
vytvořenými z jemných teček, stočenými proti sobě do voluty.  Na vrcholu srdce je také 
umístěn také kruhový výsek. Celé srdce je lemováno třemi linkami teček. Spodní srdce, 
vyseknuté a též podložené pravděpodobně papírem, je lemováno třemi drobnými 
linkami z teček a linkou drobných rozet. Ke středové dominantě patří feston, který je 
umístěn pod srdci. Mezi ním a po jeho stranách, je kruhový výsek.  Po stranách srdcí, 
v místě kde se stýkají, jsou umístěny dvě rozety, které mají ve svém středu kruhový 
výsek se sklíčkem tmavého odstínu.  

Jednoduchý hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament z rozet, drobných kroužků a křížků. Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen 
páskem, tvořeným třemi linkami drobných teček a jedné linky z obloučků.  
 
Knižní blok:  
 

Knižní blok, tvořený ze složek, je šitý na čtyři motouzové zapuštěné vazy a dva 
zapošívací řetízky. Knižní blok se celý nedochoval. Chybí titulní list a prvních 32 stran. 
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Detailní pohled na dochovanou výzdobu horní ořízky. 
 

 
 

Celkový pohled na dochovanou ořízku.  
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Celkový pohled na celokovovou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 123 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum Týn nad Vltavou 

    Nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 
Inventární č.:  4309 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:            ?  
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 107 mm x s. 40 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky je zcela 
shodná.  

Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze šesti řad. 
První krajní linka je vytvořena z drobných teček. Další tři jsou linky souvislé, 
nepřerušované, z toho dvě negativní a jedna pozitivní, předposlední řadu tvoří vlnovka 
– meandr z drobných teček. Poslední je vytvořena z linky negativní.  
Výzdobě desek dominuje lilie, která má ve svém středu kruhový výsek s broušeným 
tmavým sklíčkem. Kolem této lilie jsou umístěny květy se zelenými sklíčky, které jsou 
spojeny do elipsy úponky. Horní a dolní květ je umístěn na stonku s listy, vedoucími z 
prostředku segmentů, v jejichž rozích jsou umístěny květy s červenými sklíčky. Z těchto 
květů se linou úponky po stranách desek směrem ke květům se zelenými sklíčky.  

Hřbet je celý pokryt z části poškozeným mosazným plechem.  Jedná se o jeden 
pás připojený k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. 
Výzdobu tvoří ornament tzv. Kalvárie (skály, hlíny).  Z tohoto základu vyrůstají proti 
sobě květy tulipánu do středu hřbetu, kde je umístěn kříž. Okraje jsou zakončeny 
ozdobným páskem, který je vytvořen z pěti řad teček a dvou řad vlnek.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je ušitý na motouzové zapuštěné vazy a zapošívací 
řetízky. Ořízka je tepaná, nejvíce pak zřetelná u hlavy knižního bloku. 
   
Spona:  
   

Spona je vytvořena ze dvou plátů mosazného plechu o velikosti v. 40 mm x š. 30 
mm.  Jedná se o sponu pantovou háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou.  Tělo 
spony je vyzdobeno jednoduchým ornamentem teček seskládaných do linek a 
obloučků, které zdobí okraje spony. Střed autor zkrášlil středovým výsekem s červeným 
sklíčkem. Po jeho stranách jsou umístěny jednoduché rozetky.  
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Pohled na dochovanou horní ořízku. 
 

 
 

                          Pohled na přední stranu spony.              Pohled na zadní stranu spony.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 124 

  
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum Týn nad Vltavou 

    Nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 
Inventární č.:  4312 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Autor:        Martin von Cochem 
Datace:            1833 
Tisk:   Alois Josef Landfras  
Rozměry vazby:  v. 188 mm x š. 107 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  

 
Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet vazby. Výzdoba obou desek není 
shodná. Celá kompozice je orámována ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou 
řad vytepaných drobných teček, mezi nimiž je umístěn ornament z obloučků, 
vytvořených z puncováním z teček. 

 Dominantu výzdoby přední desky zdobí Ukřižovaný Kristus, který je velmi krásně 
a precizně vypuncován a vytepán. Modelace těla Krista je velmi zdařilá; můžeme 
hovořit o velkém nadání autora. Na vrcholu kříže je umístěna cedulka s nápisem „INRI“ 
(„Ježíš Nazaretský, Král Židovský“). Kolem těla Krista jsou vytvořeny paprsky a u paty 
kříže lebka Adama. Pod křížem je umístěna rozeta s kruhovým výsekem s tmavě 
modrým sklíčkem. V rozích segmentů se nachází srdce se třemi kruhovými výseky 
podloženými pravděpodobně papírem. Ze segmentů 3 a 4 se linou festony kolem 
spodních boků kříže. Vedle nich autor umístil další rozetky se sklíčkem světlounce 
žlutého odstínu. Nad křížem se linou také festony, které vyrůstají ze srdcí v rozích 
segmentů 1 a 2 a vytvářejí tak „baldachýn“. Pod srdci jsou umístěny rozety s vloženými 
sklíčky světle žluté barvy. Nad baldachýnem se nachází kruhový výsek s vloženým 
zeleným sklíčkem. Dominantu výzdoby zadní desky tvoří postava sv. Jana 
Nepomuckého. Pod jeho postavou je umístěna rozeta s tmavě modrým sklíčkem. Další 
sklíčka jsou umístěna po stranách figury a vedle jeho hlavy. V rozích všech segmentů 
jsou umístěna srdce stejně jako u přední desky, která obsahují tři kruhové výseky. 
Z těchto srdcí vyrůstají festony, které se vinou kolem suknice sv. Jana Nepomuckého a 
další kolem hlavy. 

Hřbet je zcela pokryt mosaznými plechem. Jedná se o jednoduchý hřbet. Kování 
hřbetu je s plotnami desek propojeno panty s železnými osičkami.  Ornamentální 
výzdobu tvoří tři dominantní rozety. Ze dvou krajových vyrůstají drobné úponky 
stáčející se do volut.  
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Knižní blok: 
Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na zapuštěné motouzové vazy a dva 

zapošívací stehy.  
  

Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Pohled na dochovanou celokovovou vazbu.  
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Katalogové číslo: 125 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum Týn nad Vltavou 

    Nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 
Inventární č.:  4313 
Titul:   Malý nebeklíč 
Autor:        Martin von Cohem 
Datace:            1833 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 110 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

 
Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba mosazných ploten je 

zcela hodná. Desky jsou rámovány páskem, tvořeným třemi řadami teček. Střed 
orámování se liší pouze u přední hrany desek, kde jsou umístěny šikmé čárky. 

Výzdoba desek je abstraktní. Středovou dominantu tvoří srdcovitý list, ústící do 
spodního srdce, je tvořen třemi řadami teček. Jeho vnitřní část je doplněna obloučky. 
Střed je vyplněn květem, který je umístěn na stonku vytvořeném z drobných teček. 
Květ tvoří kruhový výsek se sklíčkem. Okvětní lístky jsou vyseknuty do mosazné plotny 
a podloženy neurčeným materiálem. Spodní menší srdce je tvořeno z teček. Střed 
tvaru srdce je podložený blíže neurčeným materiálem (papír, useň). Po stranách srdce 
jsou šikmé tepané čárky a kolem linky vytepané z teček. Uprostřed segmentů jsou 
umístěna srdce s kruhovými výseky a prstenci z teček – rozetami, které se dotýkají 
abstraktního ornamentu. Tento ornament se vine až ke středové dominantě.  V rozích 
všech segmentů jsou umístěny rozety s vloženými sklíčky.  

Hřbet je vytvořen ze dvou pásků mosazného plechu nebo pásků. Jedná se tedy o 
zdvojený hřbet. Tyto pásy jsou ve svém středu i k deskám připojené pomocí pantů, 
jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří obloučky, které lemují hřbet při 
okrajích pantů. Spodní okraje hřbetů jsou orámovány psaníčky. Střed hřbetu je zdoben 
meandrem tvořeným z několika linek teček.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři motouzové vazy a dva zapošívací 
řetízky. Ořízka je tepaná ze všech tří stran, dochovala se ve velmi špatném stavu.  
   
Spona: 
 

Dochovaná původní spona je pantová háčková o rozměrech v. 32 mm x š. 37 mm. 

Sponu, zdobenou tepáním a puncováním, tvoří silný mosazný plech.  Po obvodu spony 
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jsou vytepané tečky a středová puklička, s vypuncovanými tečkami okolo. Tělo spony je 

rozděleno do psaníčka, které má ve svých výsecích umístěné obloučky.  

 
 

 

 
 

Pohled na přední stranu spony.  
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 



539 
 

 

 

 
 

Celkový pohled na dochovanou celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 126 

 

Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba 
Uložení:   Městské muzeum Týn nad Vltavou 

    Nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 
Inventární č.:  43650 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 195 mm x š. 120 mm x s. 67 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje.  

Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek a jedné řady obloučků. První linky jsou vytvořené z drobných teček puncováním. 
Mezi nimi jsou vytepány tečky většího průměru a vnitřní okraj pásku tvoří vypuncované 
obloučky.  

Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je umístěno k vnějším hranám 
desek. Je vytvořeno z linky drobných teček, které se stáčí do dvou spirál. Z vnější strany 
je srdce okrášleno o linky vyrůstající z jeho vnitřního okraje a je dozdobena střídajícím 
se ornamentem obloučků a čar, které mají na vrcholu umístěnou tečku. Uprostřed 
srdce je umístěn květ s vloženým sklíčkem. Pod srdcem vyrůstají a vinou se podél jeho 
stran větévky; dvě velké a dvě malé. V rozích všech segmentů jsou umístěny květy se 
vsazenými sklíčky. Jedná se o stejný květ jako ve středu srdce. Mezi květy jsou 
umístěny rozety s kruhovým výsekem s drobnými sklíčky. 

Zdvojený hřbet je zcela pokryt mosazným páskem. Je tvořen tedy dvěma pásy 
připojenými k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu 
tvoří ornament úponků, či palmových listů, které vyrůstají z okraje hřbetu. Ty jsou 
rozděleny od zbytku výzdoby trojitou tečkovanou linkou. Střed výzdoby tvoří mírně do 
obloučku tvarovaný pásek tvořený třemi řadami linek a dvěma řadami obloučků. Pod 
jeho nejvyšším bodem vyrůstá stejný motiv, tedy úponek, či kousek palmové ratolesti. 
Středy jsou ještě dozdobeny drobnými kolečky.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval.  
 

Spona: 
 

Spona se nedochovala. 
 



541 
 

 
 

Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
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Katalogové číslo: 127 
 

Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba 
Uložení:   Městské muzeum Týn nad Vltavou 

    nám. Míru čp. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 
Inventární č.:  31000 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 110 mm x s. 66 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním.  
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovalo se čtyři samostatné 
nárožnice, zdobené tepáním. Ornamenty tvoří drobné hvězdičky a srdíčka. Vše je 
ohraničeno drobnou linkou ve formě teček.  Useň, užitá na deskách, je zdobena 
slepotiskem. Výzdobu desek doplňuje štítek spony, který má tvar srdcovitého listu. 
Jeho výzdobě dominují tři květy růží se stonky a lístky. Okraje štítku jsou vyzdobeny 
opakujícím se ornamentem dvojice krátkých linek, vytvořených puncováním. Linky jsou 
kolmé na střed štítku. 

Hřbet je celoplošně pokryt usní. Jsou zde vidět vytlačené vazy a mezivazní 
prostory.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval. 
 

Spona: 
 

Dochovaná původní spona o rozměrech v. 35 mm x š. 60 mm. Spona je vytvořena 
ze silného mosazného plechu a jedná se o sponu pantovou háčkovou se štítkem 
s kolíčkovou záchytkou. Štítek je srdcovitého tvaru. Tělo spony je zdobeno raženým 
jednoduchým ornamentem květiny a lem tvoří proti sobě jdoucí dvojice meandrů. V 
minulosti došlo ke ztrátě háčku spony, takže byla doplněna o nový železný.  
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Pohled na přední stranu spony.  
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony.  
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Celkový pohled na dochovanou vazbu.  
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9.16 Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí  

Katalogové číslo: 128 

 

Identifikace: 
Předmět:  knižní vazba  
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    nám. T. G. Masaryka čp. 111 (Weisův dům), 
391 81 Veselí nad Lužnicí  

Inventární č.:  5882 N 
Titul:   knižní blok se nedochoval 
Datace:            ? 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 176 mm x š. 110 cm x s. 44 mm  
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jde o vazbu nasazovanou celokovovou mosaznou s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou mosazných 

ploten je zcela shodná. Desky jsou orámovány páskem, tvořeným třemi řadami teček. 
Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. 

Středovou dominantu výzdoby desek tvoří zdvojené srdce orámované dvěma 
řadami teček. Výplň srdce je tvořena druhým srdcem, ze kterého vyrůstá větévka, na 
jejímž konci je rozeta s kruhovým výsekem podložená pravděpodobně papírem. Vedle 
vnitřního srdce se nachází malé rozetky. Pod touto dominantou je umístěno další 
srdce, vytvořené ze dvou řad teček. Uvnitř je vyzdobeno rozetkami a pukličkou. Vedle 
srdcí Jsou umístěny rozety s kruhovými výseky, přičemž do jedné je vloženo sklíčko (u 
přední desky zelené sklíčko, u zadní desky růžové sklíčko). Nad nimi jsou vloženy 
drobné rozetky a pod nimi pukličky. V rozích segmentů jsou umístěna srdce se třemi 
výseky uprostřed. Výseky jsou podloženy pravděpodobně papírem. Z těchto srdcí 
vyrůstají úponky, které se klenou do stran, a z jejich středu vyrůstají drobná kvítka. 
Mezi těmito srdci jsou umístěny kruhové výseky, puklička a květ.  

Hřbet je z části poškozen. Provedení hřbetu je jednoduché a je zcela pokryt 
mosazným páskem.  Tento pás je k deskám připojený pomocí pantů, jejichž středem 
prochází železné osičky. Výzdobu tvoří tři rozety a kalvárie na okraji hřbetu. V místech 
mezi rozetami na okraji mosazného pásku jsou umístěny větší tečky.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok se nedochoval.  
 

Spona: 
 

Spona se nedochovala; pouze kolíčková záchytka. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 129 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    nám. T. G. Masaryka čp. 111 (Weisův dům), Veselí n. Lužnicí 
Inventární č.:  5888 N 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:            poč. 19. století 
Autor:        ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 20 cm x š. 12 cm x s. 9 cm 
 
Typologický popis: 

 
           Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou není shodná. 
Výzdoba obou desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. 
Postranní řady jsou z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. Středovou 
dominantu výzdoby přední desky tvoří kříž s paprsčitou svatozáří. Uprostřed kříže a na 
jeho koncích byla vložena sklíčka. Dochovalo se pouze jedno. Pata kříže navazuje přímo 
na planoucí srdce (Srdce Ježíšovo), které má uprostřed taktéž kruhový výsek; sklíčko se 
nedochovalo. Po rozdělení desek do kvadrantů je v každém rohu umístěno srdce s 
jedním kruhovým výsekem, podloženým pravděpodobně papírem.  Vyobrazení kříže je 
obehnáno festony, do nichž byla vložena sklíčka, která se však nedochovala. Festony 
začínají u horizontální části kříže a končí v rohových srdcích. Dominantu zadní desky 
tvoří kalich s nápisem „INRI“ („Ježíš Nazaretský, Král Židovský“).  Nad kalichem je 
umístěna rozeta s kruhovým výsekem; sklíčko se však nedochovalo. Pod kalichem je 
umístěno srdce, které má ve svém středu kruhový výsek s nedochovaným sklíčkem.  
Celý výjev je obehnán vlnícím se festonem, zakončeným v rozích ornamentů. Ve 
festonu se dochovalo sklíčko pouze jedno. Rohy ornamentů jsou stejně zdobené jako u 
přední desky.  Jedná se o srdce s kruhovými výseky, podložené papírem.  

Hřbet byl v minulosti celý pokryt mosazným plechem. Dodnes se dochovala 
pouze polovina. Jedná se o dva pásy připojené k deskám pomocí pantů, jejichž středem 
prochází železné osičky. Výzdoba je započata rozetou, ze které vyrůstají dva úponky 
směrem do vnitřní plochy hřbetu, a poté uprostřed navazují na sebe dvě planoucí srdce 
zrcadlově obráceně. Následující část hřbetu chybí. Okraj hřbetu je zakončen páskem 
tvořeným třemi řadami teček. 

 
Knižní blok: 

Knižní blok tvoří složky, které jsou k sobě upevněny šitím na zapuštěné vazy a dva 
zapošívací řetízky.  
 
Spona:  

Původní spona pantová háčková se nedochovala. 
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Celkový pohled na dochovanou celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 130 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    nám. T. G. Masaryka čp. 111 (Weisův dům), Veselí n. Lužnicí 
Inventární č.:  0686 F3 
Titul:   Poloviční zlatý nebeklíč  
Datace:            1796 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Landfras 
Rozměry vazby:  v. 182 mm x š. 110 mm x s. 58 mm   
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:   
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdoba na obou deskách je totožná. 
Výzdobu tvoří čtyři nárožnice. Díky poměrně velkému rozměru nárožnic dochází 
k vzájemnému dotyku a propojení. Jsou zdobeny puncováním a ražením. Rohy nárožnic 
jsou tvořeny lístečky, obloučky a rozetami seskládanými do tvaru vločky nebo velkého 
květu. Jako celek působí velmi dominantně. Všechny okraje, které míří do středu 
desek, jsou ohraničeny drobnou linkou ve formě teček. Celou kompozici desky uzavírá 
štítek spony, který má tvar srdcovitého listu. Jeho výzdoba je ve středu tvořena květem 
se stonkem. Vedle květu jsou umístěny drobné rozetky. Okraj štítku je vyzdoben 
obloučky z malých vypuncovaných čárek.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je složen ze složek, které jsou šity na motouzové vazy a zapošívací 
řetízky. 
  
Spona:  
 

Spona se nedochovala. 
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Detailní pohled na vyobrazený ornament na deskách knižní vazby. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



551 
 

 

 

 
 

Celkový pohled na knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 131 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    nám. T. G. Masaryka čp. 111 (Weisův dům), Veselí n. Lužnicí 
Inventární č.:  0676 F5 
Titul:   titulní list se nedochoval -  Poloviční nebeklíč 
Datace:            ? 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    ? 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 108 mm x s. 60 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

Jedná se o nasazovanou celokovovou vazbu s dřevěnými deskami. Mosazné 
plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou desek není shodná. Celá 
výzdoba desek je orámována páskem, který je tvořen třemi řadami teček. Uprostřed 
dvou krajních linek je středová vytvořena z teček většího průměru.  
Dominantou přední desky je Ukřižovaný Kristus doprovázený po stranách anděly a pod 
křížem je umístěna Pieta. Pod šatem Panny Marie se nachází šesticípá hvězda; šestý cíp 
působí, jakoby byl schován pod jejím šatem. Ve středu hvězdy je ve výseku umístěno 
kruhové modré sklíčko. V rozích všech segmentů jsou umístěna srdce stejná jako u 
zadní desky, tedy s červenými sklíčky. Tato srdce jsou po stranách propojena festony 
okrášlenými zelenými sklíčky. Lemují tak středovou dominantu.  

Středovou dominantu výzdoby zadní desky tvoří dvě srdce spojená kroužkem. 
Vrchní část horního srdce je vyzdobena dvěma spirálami vytvořenými z jemných teček, 
stočenými proti sobě. Celé srdce je lemováno páskem ze tří řad teček, které vytvářejí 
další lem kolem srdce. Spodní srdce je lemováno třemi drobnými linkami teček. Vnitřek 
tohoto srdce je vyplněn drobnými rozetami stočenými do spirály. Uprostřed srdce se 
nachází kruhový výsek s červeným sklíčkem. Po obou dvou stranách srdcí jsou 
umístěny šesticípé hvězdy, které mají ve svém středu umístěný kruhový výsek 
s modrým sklíčkem. Po bocích hvězd se nacházejí rozety. Jedná se o kruhový výsek, 
který je vyplněn zeleným sklíčkem, zdobeným prstencem teček. Ve všech rozích 
segmentů je kompozice výzdoby doplněna o srdce s vloženými červenými kamínky 
v kruhových výsecích.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jednoduchý pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornamenty rozet a dva zámky ve tvaru srdce. Horní a spodní okraj hřbetu je ukončen 
páskem, tvořeným třemi řadami teček.  

 
Knižní blok:  

 
Knižní blok tvoří složky, šité na tři zapuštěné motouzové vazy a dva zapošívací 

stehy. Titulní list se nedochoval.  
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Spona: 
 

Spona se nedochovala.  

 

           

 

 
 

Celkový pohled na dochovanou celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 132 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    nám. T. G. Masaryka čp. 111 (Weisův dům), Veselí n. Lužnicí 
Inventární č.:  0676 F1 
Titul:   Zlatý nebeský klíč  
Datace:            1805 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 207 mm x š. 116 mm x s. 90 mm 
 
Typologický popis: 
 
 Knižní vazba:   
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdoba je na obou deskách totožná. 
Výzdobu tvoří čtyři nárožnice, jejichž velikost je poměrně velká, takže dochází 
k vzájemnému dotyku a propojení. Zdobeny jsou puncováním a ražením ze zdobných 
ploten v rozích nárožnic, které tvoří lístečky, obloučky a rozety seskládané do tvaru 
vločky nebo velkého květu. Jako celek působí velmi dominantně. Všechny okraje, které 
míří do středu desek, jsou ohraničeny drobnou linkou ve formě teček. Celou kompozici 
desky uzavírá štítek spony, který má tvar srdcovitého listu, jenž je ve středu tvořen 
vytepaným kroužkem. Okraj štítku je vyzdoben malými i velkými obloučky z drobných 
tepaných teček. Hřbet je pokryt usní.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok tvoří složky, které jsou šity na čtyři motouzové vazy a dva zapošívací 
řetízky. Ořízka je tepaná.  
  
Spona:  

 
Dochovaná spona je pantová háčková o rozměrech v. 44 mm x š. 82 mm. 

Kolíčková záchytka je umístěná v hraně kovové plotny přední desky. Sponu tvoří plát 
silného plechu. Výzdoba je provedena tepáním, a to po okrajích ve formě linek z teček 
a střed spony z teček seskládaných do hvězd.  
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Detailní pohled na ořízku na přední straně knižního bloku. 
 

 
 

Pohled na horní ořízku.  
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Pohled na přední stranu spony. 
 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Pohled na celou knižní vazbu. 
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Katalogové číslo: 133 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    nám. T. G. Masaryka čp. 111 (Weisův dům), Veselí n. Lužnicí 
Inventární č.:  0676 F19  
Titul:   Zlatý nebeský klíč 
Datace:            1805 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 202 mm x š. 116 mm x s. 74 mm 
 
Typologický popis: 
 
            Knižní vazba:   
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Dochovala se 
pouze přední deska s torzem usňového hřbetu. 

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdobu tvoři čtyři nárožnice. Velikost 
nárožnic je poměrně velká, takže dochází k vzájemnému dotyku a propojení. Jsou 
zdobeny puncováním a ražením ze zdobných ploten v rozích nárožnic, které tvoří 
lístečky, obloučky a rozety seskládané do tvaru vločky nebo velkého květu. Jako celek 
působí velmi dominantně. Všechny okraje, které míří do středu desek, jsou ohraničeny 
drobnou linkou ve formě teček. Celou kompozici desky uzavírá štítek spony, který má 
tvar srdcovitého listu. Ve středu je výzdoba tvořena vytepaným a vypuncovanou 
květinou. Okraj štítku je vyzdoben rozetami. Usňový pokryv hřbetu je dochován pouze 
z části. 
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, složený ze složek, je šitý na čtyři motouzové vazy a dva zapošívací 
řetízky. Tepaná ořízka je zřetelná pouze u hlavy knižního bloku.  
  
Spona:  

 
Spona se nedochovala, až na kolíčkovou záchytku na přední desce.  
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Pohled na ořízku u hlavy knižního bloku. 
 

 
 

Pohled na dochovanou přední desku. 
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Katalogové číslo: 134 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí 

    nám. T. G. Masaryka čp. 111 (Weisův dům), Veselí n. Lužnicí 
Inventární č.:  0678 C 17 
Titul:   Zlatý nebeklíč 
Datace:            1805 
Autor:        Martin von Cochem 
Tisk:    Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 210 mm x š. 120 mm x s. 86 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:   
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. Výzdoba na obou 
deskách je stejná.  

Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Výzdobu tvoři čtyři nárožnice. Velikost 
nárožnic je poměrně velká. Jsou zdobeny puncováním a ražením ze zdobných ploten 
v rozích nárožnic, které tvoří lístečky, obloučky a rozety seskládané do tvaru vločky 
nebo velkého květu. Jako celek působí velmi dominantně. Všechny okraje, které míří 
do středu desek, jsou ohraničeny drobnou linkou ve formě teček. Celou kompozici 
desky uzavírá štítek spony, který má tvar srdcovitého listu. Ve středu je výzdoba 
tvořena vytepanou rostlinou zakončenou třemi květy. Okraj štítku je zdobený 
drobnými čárkami. Usňový pokryv hřbetu s vyznačenými vazy je vyzdoben slepotiskem. 
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři motouzové vazy a dva zapošívací 
řetízky. Ořízka je tepaná. 
  
Spona:  
 

Spona se nedochovala, pouze kolíčková záchytka na přední desce.  
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Pohled na dochovanou ořízku.  
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Pohled na celou knižní vazbu. 
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9.17 Městské muzeum a galerie Vodňany 

Katalogové číslo: 135 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    Nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  není evidována 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:   1829 
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:            Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 182 mm x š. 105 mm x s. 50 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  

 
 Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet vazby. Výzdoba obou desek je 
shodná. Liší se pouze textem uvedeným na přední desce a letopočtem „1830“ na zadní 
desce.  

 Dominantu výzdoby tvoří zdvojená srdce. Vnější srdce je tvořeno linkami z teček, 
které se stáčejí do rozety, či voluty, jenž má ve svém středu kruhový výsek s 
broušeným sklíčkem. Ve středu horního srdce je umístěno další srdce, které je 
vyseknuto do mosazné plotny. Na něj doléhají tři kruhové výseky, seskládané do 
trojlístku. Z nejvyššího vyrůstá úponek. Pod ním je umístěný květ vyseknutý ve středu 
do kruhu, okvětní lístky jsou pak vyseknuté do mandlovitého tvaru. Po stranách květu 
se nachází podobný ornament jako v menším srdci. Jedná se o tři kruhové výseky 
seskládané do trojlístku. Na nejvyšším vrcholu jsou umístěny tři vyseknuté lístečky 
mandlovitého tvaru. Z oblastí mezi trojlístkem vyrůstá list a úponek, který se vine ke 
květu, umístěném pod středovou dominantou. Ve čtyřech segmentech se nacházejí 
květy s broušenými sklíčky v kruhových výsecích. Květy na okrajích desek jsou ještě 
ozdobeny drobným puncovaným úponkem. Ze středu segmentů vyrůstá stonek 
zakončený květem, jehož střed je vyzdoben kruhovým výsekem se sklíčkem zeleného 
odstínu.  

Hřbet je zcela pokryt mosaznými plechy. Jedná se o jednoduchý hřbet, tedy jeden 
pásek pojenými s deskami hřbetu kovovými osičkami. Výzdoba je tvořena z dvojice 
stejných ornamentů, vyrůstajících proti sobě z okraje hřbetu. Ornamentální výzdobou 
představují dvě kalvárie, ze kterých vyrůstají bohaté vinoucí se a kroutící se úponky. Na 
jejich konci je plod granátového jablka.  

Okraj hřbetu tvoří dvě linky z teček, mezi nimiž jsou umístěné na šikmo drobné 
tečkované čárky. 
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Knižní blok: 
 
            Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na zapuštěné dva motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy.  Ořízka je tepaná ze všech tří stran, zřetelná hlavně u hřbetu.  

  
Spona:  
 

Spon se nedochovala. 
 

 
Pohled na horní dochovanou ořízku. 

 
Pohled na přední ořízku. 
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Pohled na texty uvedené na přední straně desek.  
 

        
 

Pohled na letopočet dochovaný na zadní desce. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 136 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    Nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  3. 291 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:   1822 
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:            Alois Josef Landfras 
Rozměry vazby:  v. 17,5 cm x š. 10,5 cm x s. 3,5 cm   
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet vazby. Výzdoba obou desek je 
shodná.  

Dominantu výzdoby tvoří srdce, vytvořené z linky tepaných teček, které se na 
horní straně stáčí do volut, jejichž střed je prázdný. Uprostřed srdce je umístěn květ se 
středovým zářivě modrým broušeným sklíčkem. Okvětní lístečky jsou vytvořeny 
vybitým plechem mandlovitého tvaru. Pod srdcem se nachází květ, který je celý 
vyseknutý pomocí kroužků. Nad květem jsou vytepána kvítka. Po stranách spodního 
květu jsou umístěny tři kruhové výseky seskládané do pyramidy, či trojlístku. 
Kompozice je doplněna o další florální výzdobu, která se nachází ve všech rozích 
segmentů. Květy, či spíše rozety mají ve svém středu kruhový výsek s vloženými 
červenými kamínky. Uprostřed segmentů jsou umístěny vyrůstající květy. Základna je 
vytvořena z vyseknutého trojúhelníku, který je lemován linkou drobných malých teček. 
Na něj dosedá květ, který je ve svém středu vyseknut do kruhu, okvětní lístky jsou 
vyseknuty do tvaru mandorly. Všechny výseky, které nejsou okrášleny broušenými 
sklíčky, jsou podloženy neurčeným materiálem červeného odstínu. 

Hřbet je zcela pokryt mosaznými plechy. Jedná se o jednoduchý hřbet. Jde o 
pásek spojený s plotnami desek panty s železnými osičkami. Ornamentální výzdobu 
tvoří kalvárie, která vyrůstá z obou vnějších okrajů hřbetu. Ze středu vychází úponek 
s listy, mezi nimi je linka z teček, kolem níž se vine meandr. Ve středu jsou tyto linky 
protnuty tečkami, zakončené listy, či srdíčky, a napříč dvě linky, které jakoby se 
protínaly, či vytvářely uzel.  Celý ornament je vytvořen technikou tepání drobnými 
tečkami.  
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Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na dva puštěné motouzové vazy a dva 
zapošívací stehy. Ořízka byla v pozdější době vyzlacena zlacenkou (mosazný nátěr).  
 
Spona:  
 

Spona se nedochovala; pouze kolíčková záchytka na přední straně desky. 
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Pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 137 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  10. 094 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:   1835 
Autor:    Martin von Cochem 
Tisk:            Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 19 cm x š. 10,5 cm x s. 4,5 cm 
Způsob nabytí:    Daroval Anton Vilha, Vodňany 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje.  

Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. Mezi první a druhou linkou se vine meandr. Tyto řady v rozích tvoří při dotyku 
prázdný čtverec.  Výzdobě desek dominuje středové srdce, vytvořené ze dvou 
drobných linek, mezi kterými jsou ze stejných teček vytvořeny šikmé proužky. Z vnější 
strany kolem celého srdce vyrůstají drobné větévky. Uprostřed srdce se nachází tři 
kruhové výseky osazené dvěma červenými sklíčky a jedním zeleným. Jedná se o dvě 
rozety a jeden květ.  Při vrcholu srdce jsou umístěny dvě malé rozetky.   

Ze spodní části srdce vyrůstají dvě větévky, či stonky s lístečky, které se vinou do 
prostoru po jeho bocích, na jejichž konci je umístěn květ s červenými sklíčky 
v kruhových výsecích. Jedno sklíčko na přední desce bylo v minulosti ztraceno a dnes je 
nahrazeno sklíčkem tyrkysového odstínu. Pod těmito květy nebo vedle těchto 
vyrůstajících větévek jsou vypuncována drobná srdce Ježíšova (srdce s plaménkem).  

Výzdoba je završena drobnými rozetami ve středu segmentů a v jejich rozích 
vyrůstajícími malými úponky zakončené květy ve tvaru vířivých rozet s kruhovými 
výseky a vloženými červenými kamínky.  

Jednoduchý hřbet je zcela pokryt mosazným páskem, který je k deskám připojený 
pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří ornament 
kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které po stranách 
vyrůstají dva stonky zakončené tečkou. Ze středu kalvárie vyrůstá srdce. Tyto kalvárie 
jsou na hřbetu umístěny vždy dvě proti sobě a vyrůstají z okraje hřbetu. Střed tvoří 
jeden květ. Na horním a spodním okraji hřbetu je pásek, který zakončuje okraj hřbetu. 
Je tvořen dvěma drobnými linkami z teček.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na zapuštěné tři motouzové vazy. Ořízka je 
tepaná. 
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Spona: 
   

Dochovaná původní spona v rozměrech v. 40 mm x š. 35 mm. Spona je vytvořena 
ze dvou mosazných plechů. Jedná se o sponu pantovou háčkovou se štítkem 
s kolíčkovou záchytkou. Tělo spony je vyzdobeno ve formě jedné drobné linky z teček. 
Uprostřed těla spony je umístěna rozeta.  

 
 

 
 

Pohled na horní ořízku.  
 

 
 
 

Pohled na část přední ořízky.  
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Detailní pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Detailní pohled na zadní stranu spony.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 138 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  11670 
Titul:   Malý nebeklíč 
Datace:   konec 18. počátek 19. století 
Autor:   ? 
Tisk:            ? 
Rozměry vazby:  v. 205 mm x š. 115 mm x s. 65 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
          Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se čtyři samostatné 
nárožnice. Ty u zadní desky ve hřbetní části jsou spojeny do pásku, takže tvoří jeden 
samostatný celek.  U zadní desky se na jedné straně nedotýkají. Jsou zdobeny tepáním 
i puncováním a vytvářejí ornamenty tvořené jednoduchými obloučky, tečkami, křížky a 
rozetami. Vše je ohraničeno drobnou trojitou ve formě teček. Kompozici dotvářejí 
štítky, které mají srdcovitý tvar. V jejich středu je drobný kroužek z teček, okraje jsou 
zdobeny linkami z teček, dvou řad obloučků a také z teček a velké tečky, které zasahují 
touto výzdobou do poloviny plochy štítku.  

Hřbet je usňový.   
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na dva jednoduché motouzové 
vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se dochoval.  
 
Spona: 
 

Dochovala se původní spona o rozměrech v. 25 mm x š. 4,5 mm. Spona je 
vytvořena z mosazného plechu, který je aplikován na železnou destičku, která tvoří 
jádro. Jedná se o sponu pantovou háčkovou se štítkem s kolíčkovou záchytkou. Štítek 
je vytvořen z mosazného plechu a má srdcovitý tvar. Tělo spony je vyzdobeno 
drobnými křížky, rozetami a tečkami. Mosazný plech byl pravděpodobně použit 
druhotně. 
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Pohled na přední stranu spony. 
 

 
 

Pohled na zadní stranu spony. 
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Celkový pohled na dochovanou vazbu. 
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Katalogové číslo: 139 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  4263 
Titul:   Zlatý nebeklíč 
Datace:   2. pol. 18. století 
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:            ?  
Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 115 mm x s. 67 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 
Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. Mosazné 
plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela shoduje. 
Výjimku tvoří letopočet „1824“ uvedený na přední desce a na zadní desce iniciály „G. 
M.“. 
  Strany desky jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze tří řad 
linek. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami tzv. perlovce., které při 
dotyku v rozích vytvářejí rámeček, vyplněný malou rozetou. Třetí středová linka vznikla 
z větších teček.    
Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je v horní části tvořeno dvěma 
rozetami, vytvořenými drobných teček a stočenými do středu, takže vytváří volutu. 
Uprostřed srdce je umístěna rozeta, ze které vyrůstá úponek. Tato rozeta má v sobě 
kruhový výsek s barevným sklíčkem. Pod srdcem je umístěná další rozeta, která má ve 
středu kruhový výsek, osazený sklíčkem.  
Kompozice je dále doplněna o úponek, či větévku s lístečky, která vyrůstá po obou 
dvou stranách z rozety umístěné pod srdcem a stáčí se mezi segmenty.  
Čtverce, tedy segmenty, mají v každém rohu umístěný květ s kruhovým výsekem se 
sklíčkem. Všechna sklíčka umístěná na přední desce jsou světle růžového odstínu. 
V minulosti došlo na zadní desce ke ztrátě dvou sklíček. Místa po původních sklíčkách 
byla osazena sklíčky jiných odstínů (jedno světle žluté a druhé oranžového odstínu). 
   Zdvojený hřbet je zcela pokryt mosaznými pásky.  Tyto pásy jsou k deskám 
připojeny pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které vyrůstá 
Srdce Ježíšovo. Ve středu se nachází voluta. Horní a spodní okraj hřbetu je zakončen 
páskem z teček. Hřbet mosazného pásku u paty z části chybí.  
 
Knižní blok: 
 
  Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na čtyři motouzové vazy zapuštěné a dva 
zapošívací řetízky. 
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Spona:  
 Spona se nedochovala; pouze kolíčková záchytka.  

 
 

 
 

Detailní pohled na zadní desku, kde jsou uvedeny iniciály. 
 

 
 

Detailní pohled na přední desku, kde je uveden letopočet. 
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Celkový pohled na dochovanou celokovovou vazbu. 



580 
 

Katalogové číslo: 140 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  11669 
Titul:   Zlatý nebeklíč 
Datace:   1809 
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:            Josef Landfras, Jindřichův Hradec  
Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 120 mm x s. 75 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se čtyři samostatné 
nárožnice, přičemž ty ve hřbetní části jsou spojeny do pásku, takže tvoří jeden 
samostatný celek. Jsou zdobeny tepáním i puncováním a vytváří ornamenty tvořené 
jednoduchými květy, rozetami a úponky. Vše je ohraničeno drobnou trojitou linkou ve 
formě teček. Kompozice je dále doplněna o drobné srdce umístěné ve středu desek. 
Toto srdce se bezprostředně dotýká mosazného plátu, který je umístěn u hřbetní části. 
Dochovaly se i štítky srdcovitého tvaru, které jsou stejné na obou deskách a jsou ve 
svém středu vyzdobeny květem a okraje mají lemované obloučky vytvořenými z teček. 

Hřbet je celoplošně pokryt mosazným plechem. Jedná se o zdvojený hřbet, který 
je připevněn k deskám panty, ve kterými prochází kovové osičky. Výzdobu tvoří čtyři 
kalvárie (vždy dvě a dvě proti sobě), ze kterých vyrůstají úponky a stonky 
zakončené plody a květem, ve kterém se stonky setkávají. 

 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na pět jednoduchých 
motouzových vazů a dva zapošívací stehy. Ořízka je tepaná ze všech tří stran.  
 
Spona: 
 

Spona se nedochovala. Dochovaly se pouze štítky na přední i zadní desce.  
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Pohled na horní ořízku. 
 

 
 

Detailní pohled na přední ořízku. 
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Celkový pohled na celou vazbu. 
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Katalogové číslo: 141 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  4957 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:   2. pol. 18. století 
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:            ? 
Rozměry vazby:  v. 175 mm x š. 102 mm x s. 40 mm 
 
Typologický popis: 

 
Knižní vazba: 

 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se zcela 

shoduje.  Okraje desek jsou orámovány ozdobným páskem tvořeným třemi řadami 

linek tzv. perlovce. První dvě krajní linky jsou tvořeny drobnými tečkami. Třetí linka 

středová vznikla z větších teček. V rozích, kde vnější linky střetávají, vytvářejí prázdné 

čtvercové okénko.  

Výzdobě desek dominuje středové zdvojené srdce, které je v horní části vyplněno 

rozetou s prstencem úponků. Uprostřed se nachází kruhový výsek s  vloženým modrým 

sklíčkem. Dolní srdce je vyzdobeno drobnou větévkou s úponky, které se stáčejí do 

stran. Kompozice je dále doplněna o větévky, které se rozdělují a na jejich koncích se 

nachází malá srdíčka, která vyrůstají po obou stranách paty srdce a stáčí se mezi 

segmenty, kde pak končí ve středových srdcích, umístěných mezi segmenty. Srdce mají 

ve svých středech květy se zelenými sklíčky. Z hrotů srdcí vyrůstají úponky a propojují 

se tak s rohovou výzdobou, kde jsou umístěny vířivé rozety, které jsou ve svých 

středech zdobeny kruhovými výseky s vloženými červenými sklíčky. Desky autor 

dozdobil drobnými úponky a květy, které se nacházejí na okrajích hran desek, či 

hřbetu. 

Jednoduchý hřbet byl v minulosti zcela pokryt mosazným páskem.  Do dnešních 

dob se dochovala menší půlka. Výzdobu tvořila kalvárie s vinoucími se větévkami a 

meandrem do protější strany. Horní okraj hřbetu je ukončen páskem, který tvoří linky 

z teček.  

 

Knižní blok: 

 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na dva jednoduché motouzové  vazy a 

zapošívací řetízky. Blok je ve velmi špatném stavu, proto není tepaná ořízka zřetelně 

vidět. 
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Spona:  

 

Spona se nedochovala. 

 

 
 

Celkový pohled na celokovovou mosaznou vazbu. 
 
 

 



585 
 

Katalogové číslo: 142 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  10. 093 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:   1836  
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:            Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 150 mm x s. 60 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 

 
Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 

Mosazné plotny pokrývají celoplošně desky i hřbet. Výzdoba obou desek není shodná; 
je však orámována páskem, tvořeným třemi řadami teček. Postranní řady jsou 
z menších teček, středový pás je tvořen většími tečkami. Středovou dominantu přední 
desky tvoří Pieta s anděly a Ukřižovaným Kristem. V rozích segmentů jsou umístěna 
srdce, která mají ve svých středech kruhový výsek s červeným sklíčkem. Z rohů 
segmentů 1 a 2 se vinou festony kolem středového výjevu, přičemž v jednom rohovém 
srdci začínají a ve druhém končí. Festony jsou okrášleny dvěma modrými a dvěma 
zelenými sklíčky v kruhových výsecích.  Po stranách Piety jsou z vnější strany festonu 
umístěny dvě kruhové rozety, vytvořené z výseku v plotně, zdobené sklíčky červeného 
odstínu s prstencem drobných teček.  Dominantu zadní desky tvoří kříž a osmicípá 
hvězda. Oba tyto výjevy mají ve svých středech vložené červené sklíčko a jsou 
obehnány festonem, začínajícím v kříži a končícím v jednom z hrotů hvězdy. To samé 
vidíme na druhé straně středového výjevu. V rozích segmentů jsou umístěna srdce 
stejné výzdoby jako u přední desky.  

Hřbet je celý pokryt mosazným plechem. Jedná se o jeden pás připojený 
k deskám pomocí pantů, jejichž středem procházejí železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament z rozet a srdcí.  Na okrajích jsou vždy dvě a dvě srdce, dále dvě velké rozety a 
uprostřed dvě menší spojené linkou z puncovaných teček. Okraj hřbetu je zakončen 
páskem z řad teček.   
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok tvoří složky, které jsou k sobě fixovány šitím na jednoduché zapuštěné 
dva vazy motouzové a dva zapošívací řetízky.  
 
Spona:   
 

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na dochovanou celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 143 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  3283 
Titul:   Zlatý nebeklíč 
Datace:   1802 
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:            Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 200 mm x š. 115 mm x s. 80 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba:  
 

Celousňová nasazovaná vazba s dřevěnými deskami a kováním. 
Dle charakteru a rozsahu kování mluvíme o jakémsi typu celokovové vazby, i když 
nedochází k celoplošnému vykrytí plochy desek. Dochovaly se čtyři samostatné 
nárožnice, přičemž ty ve hřbetní části jsou spojeny do pásku za pomoci dalšího 
mosazného pásku, takže tvoří jeden samostatný celek. Jsou zdobeny tepáním a 
vytvářejí tak ornamenty tvořené jednoduchými srdíčky, kruhovými výseky, či rozetami. 
Vše je ohraničeno drobnou linkou ve formě teček. V ploše desek vidíme dvě srdíčka 
vyseknutá z mosazného plechu. Střed těchto srdcí je také vyseknutý.  
V místech výseků byl na podložení použit pravděpodobně papír.  

Hřbet je celoplošně pokryt usní.   
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami. Šití je provedeno na čtyři pravé jednoduché 
motouzové vazy a dva zapošívací stehy. Titulní list se dochoval. Ořízka je tepaná ze 
všech tří stran. 
 
Spona: 

 
Spona se nedochovala. 
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Pohled na horní ořízku. 
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Celkový pohled na vazbu. 
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Katalogové číslo: 144 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum a galerie Vodňany 

    nám. Svobody čp. 18, 389 01 Vodňany 
Inventární č.:  12049 
Titul:   Malý zlatý nebeklíč 
Datace:   1796 
Autor:   Martin von Cochem 
Tisk:            Alois Josef Landfras 
Rozměry vazby:  v. 178 mm x š. 113 mm x s. 40 mm 
 
Typologický popis: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje.  

Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad 
linek. První krajní linka je tvořena z drobných teček tzv. perlovce. Druhá linka byla 
vytvořena z větších teček. Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je umístěno 
k vnějším hranám desek. Srdce je vytvořeno z drobných teček v lince, obloučků 
z drobných teček a mezi těmito obloučky byla vnější výzdoba srdce dotvořena kolmými 
čárkami mezi obloučky. Vnitřní strana je lemována malými rozetkami a uprostřed se 
nachází rozeta. Pod srdcem je umístěn květ. Jak v rozetě, tak ve květu jsou umístěna 
v kruhových výsecích sklíčka.  Z květu vyrůstají do stran úponky, které končí vedle 
středové dominanty se sklíčkem. Celá kompozice je doplněna o květiny umístěné 
v rozích segmentů, také s vloženými sklíčky. Autor kompozici doplnil o větší tečky, 
které vyplňují prostor výše popsanými ornamenty.  

Hřbet je zcela pokryt mosazným páskem. Jedná se o jednoduchý hřbet, který je k 
deskám připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu 
tvoří ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze které 
vyrůstá úponek a listy se stonkem, který se vine do středu hřbetu, kde je umístěn květ. 
Totožná výzdoba se vine z protější strany a končí ve stejném středovém květu. Okraje 
hřbetu jsou zakončeny dvěma linkami teček.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na tři proužky z plátna, které jsou široké 20 
mm, a dva zapošívací řetízkové stehy. 
 
Spona: 
 

Spona se nedochovala. 
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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9.18 Městské muzeum ve Volyni 

Katalogové číslo: 145 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum ve Volyni, Školní ulice – tvrz, 387, Volyně 
Inventární č.:  1320 / 243-23 
Titul:   Poloviční nebeklíč 
Datace:               1831 
Autor:     Martin von Cochem 
Tisk:    Alois Josef Landfras, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 190 mm x š. 115 mm x s. 40 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje.  

Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad 
linek. První krajní linka je tvořena z drobných teček tzv. perlovce. Druhá linka byla 
vytvořena z větších teček. Výzdobě desek dominuje středový květ s úponky a dvěma 
vyseknutými srdci. Květ má ve svém středu umístěno sklíčko a srdce jsou podložena 
materiálem červené barvy. Tento výjev je umocněn elipsovitým orámováním, které je 
vytvořeno z drobných kruhových výseků, mezi nimiž jsou umístěny drobné úponky, a to 
v horizontálním i vertikálním směru. V kruhových výsecích jsou umístěna sklíčka. 
Ostatní výseky jsou v elipse podloženy červeným materiálem.  

Ve všech rohových segmentech se nachází květy se sklíčkem ve svém středu. 
Mezi těmito květy, tedy ve středu segmentů, jsou umístěny drobné rozety.  

Hřbet je zcela pokryt mosazným páskem. Jedná se o jednoduchý hřbet, tvořený 
páskem a k deskám připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. 
Výzdobu tvoří ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze 
kterého vyrůstá stonek s listy, vinoucí se do středu hřbetu, kde je umístěn květ. Stejná 
výzdoba se opakuje z protější strany a končí ve stejném středovém květu. Okraje 
hřbetu jsou zakončeny čtyřmi linkami teček.  Pátá linka tvoří meandr s tečkami.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok je tvořen složkami, šitými na motouzové vazy a zapošívací řetízky.  
Ořízka je tepána ze všech tří stran.  
   
Spona: 
   

Spona se nedochovala, pouze kovová záchytka v hraně přední desky.  
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Pohled na dochovanou horní ořízku.  
 

 
 

Detailní pohled na část přední ořízky.  
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Celkový pohled na celokovovou vazbu. 
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Katalogové číslo: 146 

 
Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum ve Volyni, Školní ulice – tvrz, 387, Volyně 
Inventární č.:  243 – 64 / 31/1966 
Titul:   titulní list se nedochoval 
Datace:               ? 
Autor:      ? 
Tisk:   ? 
Rozměry vazby:  v. 184 mm x š. 105 mm x s. 50 mm 
Způsob nabytí:   Dárce – Václav Spousta z Volyně čp. 321, z rodinného majetku, 

dar roku 1966 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje.  

Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad. 
Vnější rada se skládá z vytepaných hvězdiček, druhá vnitřní řada je vytvořena 
z puncovaných obloučků.  
 
Výzdobě desek dominuje středový kříž vytvořený z hvězdiček a teček. Okolo kříže jsou 
umístěny stejné rozetky zdobené ve středu buď kruhovým výsekem a vloženým 
sklíčkem, nebo vytepanou hvězdou. Kolem těchto středů jsou drobné puncované 
hvězdičky. V rozích všech segmentů jsou umístěny tepané hvězdy, kolem nichž je 
vytvořen čtvrt kruh ze zubaté linky.   
 

Hřbet je zcela pokryt mosazným páskem. Jedná se o jednoduchý hřbet, tvořený 
páskem, jenž je k deskám připojený pomocí pantů, jejichž středem prochází železné 
osičky. Celý hřbet je orámován stejným ornamentem jako obě mosazné plotny desek. 
Jedná se tedy o dvě řady; ta vnější z hvězdiček a vnitřní z obloučků. Střed hřbetu je 
vyzdoben křížem a třemi velkými hvězdami.  
 
Knižní blok: 
 
  Knižní blok, tvořený složkami, je šitý na motouzové vazy a zapošívací řetízky.  
 
Spona: 
 

Spona se nedochovala. 
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Katalogové číslo: 147 

 

Identifikace: 
Předmět:  modlitební kniha 
Uložení:   Městské muzeum ve Volyni, Školní ulice – tvrz, 387, Volyně  
Inventární č.:  3881 
Titul:   Zlatý nebeský klíč 
Datace:               1787 
Autor:      Martin von Cochem 
Tisk:   Ignác Wojtěch Hilgartner, Jindřichův Hradec 
Rozměry vazby:  v. 180 mm x š. 125 mm x s. 75 mm 
 
Typologický popis: 
 
Knižní vazba: 
 

Jedná se o nasazovanou celokovovou mosaznou vazbu s dřevěnými deskami. 
Mosazné plotny pokrývají desky v celé ploše. Výzdoba přední i zadní desky se shoduje. 
Strany desek jsou orámovány ozdobným páskem, který je sestaven ze dvou řad linek. 
První krajní linka je tvořena z drobných teček tzv. perlovce. Druhá linka byla vytvořena 
z větších teček. 

 Výzdobě desek dominuje středové srdce, které je umístěno k vnějším hranám 
desek. Srdce je vytvořeno z drobných teček v lince, obloučků z drobných teček a 
prostory mezi těmito obloučky byly dotvořeny kolmými čárkami. Vnitřní strana je 
lemována malými rozetkami. Horní část srdce se stáčí do středu a na jeho koncích jsou 
kruhové výseky podložené červeným materiálem. Uprostřed srdce se nachází květ se 
vsazeným sklíčkem. Pod srdcem je umístěn květ s kruhovým výsekem s vloženým 
kamínkem. Z květu vyrůstají do stran úponky, které končí podél středové dominanty, 
kde je umístěn květ se sklíčkem. Vedle spodního květu jsou po obou stranách umístěna 
v plotně vyseknutá srdce, která jsou podložená červeným materiálem. Z tohoto srdce 
se line úponek zakončený květy, tvořené třemi vyseknutými drobnými otvory se 
zelenými sklíčky. Vedle květů jsou umístěny tečky. Celá kompozice je doplněna o 
květiny v rozích segmentů, taktéž s vloženými sklíčky.  

Hřbet je zcela pokryt mosazným páskem. Jedná se o zdvojený hřbet, připojený k 
deskám pomocí pantů, jejichž středem prochází železné osičky. Výzdobu tvoří 
ornament kalvárie, který znázorňuje kopec, skálu, či navršenou hlínu, ze kterého 
vyrůstá úponek a listy se stonkem, jenž se vine do středu hřbetu, kde je umístěn květ. 
Totožná výzdoba se line z protější strany a končí ve stejném středovém květu. Okraje 
hřbetu jsou ukončeny třemi linkami teček.  
 
Knižní blok: 
 

Knižní blok tvoří šité na motouzové vazy jednoduché se dvěma zapošívacími 
řetízkovými stehy. 
 
Spona: 

Spona se nedochovala. 
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10. Katalog ornamentů v grafické podobě 

 
1. Florální: 
Květiny  
Úponky, větévky  
Festony 
Rozety  
 
2. Zoomorfní 
Kohout, pelikán 
 
3. Geometrické  
Pásky, linky, obloučky, meandry, kombinace, abstraktní  
 
4. Vyobrazení svatých 
Panna Maria s Jezulátkem 
Ukřižování Krista s pietou a anděly 
Ukřižování Krista s anděly a Pannou Marií s Jezulátkem 
Svatý Jan Nepomucký 
Svatý Jiří 
Ukřižovaný Kristus 
 
5. Texty objevující se na celokovových mosazných vazbách 
 
6. Vyobrazení liturgických předmětů 
Kalich 
Monstrance 
Kříž 
 
7. Kalvárie (skála, hlína) 
 
8. Srdce 
8.1 Srdce 
8.2 Srdce zdvojené 
8.3 Srdce pojené věnečkem 
8.4 Srdce Ježíšovo (planoucí srdce, hořící srdce, věčný oheň) 
 
9. Hvězda 
 
10. Plody 
Granátové jablko 
Hroznové víno 
 

Všechny ornamenty uvedené v tomto katalogu byly překresleny z celokovových 
mosazných vazeb, ke kterým se mi v rámci mé diplomové práci podařilo dostat a 
prozkoumat. Celkem se jedná o 145 knih. Ornament byl překreslen z celého pokryvu, 
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tedy z přední a zadní plotny desek, ale i hřbetu. Ve snaze o sestavení co 
nejkompletnějšího vzorníku užitého ornamentu, jsem zaznamenala a zakreslila všechny 
motivy bez cíleného výběru.  

Zákresy jsem pořizovala z fotografií jednotlivých vazeb překreslováním přes 
pauzovací papír. Měřítko jsem v daném případě nepovažovala za nosné, proto není u 
jednotlivých motivů uvedena jejich velikost. V rámci výzkumu jsem totiž několikrát 
narazila na užití totožného ornamentu, pouze se jednalo o částečně jiné provedení. 
Rozdíl spočíval jak ve změně velikosti, tak v míře preciznosti provedení. Pokud jsem 
narazila u vazeb na totožný ornament, již jsem ho nepřekreslovala a uvedla jsem jen 
signaturu vazby pod daný ornament.  

Grafická dokumentace ornamentů byla vytvořena v barevném rozlišení, tedy v 
černé, červené a zelené barvě. Barevnost má pozorovateli pomoct v pohledu na 
propracovaně pojatý ornament. Barvy znázorňují provedení ornamentu: 
 

- černá barva – POZITIV – ornament vystupující do prostoru 

- červená barva – NEGATIV – ornament vtlačený do hloubky 

- zelená barva – VÝSEK – ornament vyseknutý v ploše 
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1. Florální: 
Květiny  
Úponky, větévky  

 

  
 

4309 Týn nad Vltavou 5879 N Soběslav 4309 Týn nad Vltavou 

   

5881 N Soběslav 43650 Týn nad Vltavou 5879 N Soběslav 

 

 

 

5881 N Soběslav 4307 Týn nad Vltavou 4307 Týn nad Vltavou 

 
  

4307 Týn nad Vltavou 4197 N Soběslav 366-79 Strakonice 

 

 

 

4307 Týn nad Vltavou 366-79 Strakonice 5879 N Soběslav 

 

 

 

K 26 Netolice 1320 Volyně L 15 344 Písek 

  

 
K 26 Netolice K 26 Netolice 176 N Soběslav 

 

  
5886 – 1 N Soběslav  B 96 OT Klatovy 4188 N Soběslav  

 

 

 

31 000 Týn nad Vltavou 4192 N Soběslav 4190 N Soběslav 
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4263 Vodňany 3291 Vodňany 10094 Vodňany 

 

 
 

 
 

116 69 Vodňany 116 69 Vodňany JK 1684 Jindřichův Hradec 

 

 

 

 
 

 

3291 Vodňany 12049 Vodňany 4957 Vodňany 
54 S 180 NK Praha 

 

 

 

 
 

12094 Vodňany Neevivováno – Vodňany 310/87  České Budějovice 

  

 

 

JK 991 Jindřichův Hradec JK 909 Jindřichův Hradec 
JK 1026 Jindřichův Hradec 

JK 97 Jindřichův Hradec 

JK 1050 Jindřichův Hradec 

 

 
 

 

 

 

9 České Budějovice 232/86 České Budějovice 232/86 České Budějovice 

 

  

232/86 České Budějovice 188/87 České Budějovice 
691/85 České Budějovice 
186/86 České Budějovice 

150/86 České Budějovice 
215/86 České Budějovice 
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118/86 České Budějovice 658 České Budějovice 315/87 České Budějovice 

 

 
 

243/86 České Budějovice 169 České Budějovice 1707 České Budějovice 

 

 

 

 
117/86 České Budějovice 310/87 České Budějovice 216/86 České Budějovice 

 

  

118/86 České Budějovice 233/86 České Budějovice 3881 Volyně 

 

 

 

 

 

214/86 České Budějovice 3881 Volyně 2255 České Budějovice 

 

 
 

10094 Vodňany JK 1681 Jindřichův Hradec 3291 Vodňany 
118/86 České Budějovice 

 

 
 

 

 
L 48104 Písek 4188 N Soběslav L 48104 Písek 

 

 
 

 

0678 C 17 Veselí nad Lužnicí 
54 H 7477 NK Praha 

0679 F 19 Veselí nad Lužnicí 0678 C 17 Veselí nad Lužnicí 



604 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

54 S 180 NK Praha 0678 C 17 Veselí nad Lužnicí  54 H 9378 NK Praha 

 
 

 
54 J 21716 NK Praha 54 H 7477 NK Praha 22 K – 133 Choceň 

 
 

 

 

 

54 J 21716 NK Praha 54 H 7477 NK Praha 54 J 21716 NK Praha 

 

 

 
B 97 OT Klatovy  311/87 České Budějovice Neevidováno - Vodňany 

 

  

JK 2431 Jindřichův Hradec 130 94 Vodňany 5879 N Soběslav 

 

 

 

 
 
 

                          

B 96 OT Klatovy 1320 Volyně B 96 OT Klatovy 
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K 1820 Volyně 4188 N Soběslav  3291 Vodňany 

 

  

4188 N Soběslav JK 883 Jindřichův Hradec 4188 N Soběslav 

 

 
 

 

 
31000 Týn nad Vltavou 

54 H 7477 NK Praha 
JK 2431 Jindřichův Hradec JK 1677 Jindřichův Hradec 

 
 

 

5886 – 1 N Soběslav 4307 Týn nad Vltavou 3401 B 1416 Písek 

 

  
4309 Týn nad Vltavou 4313 Týn nad Vltavou 4309 Týn nad Vltavou 
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4309 Týn nad Vltavou B 97 OT Klatovy 4195 N Soběslav 

 

 
 

243/86 České Budějovice 687/86 České Budějovice 47/35 České Budějovice 

  

 

216/86 České Budějovice 169 České Budějovice 1967 České Budějovice 

 

 

 

 

313/87 České Budějovice 2509 České Budějovice 117/86 České Budějovice 

 
 

 

 
 

685 České Budějovice 310/87 České Budějovice 
54 S 180 NK Praha 

2304 České Budějovice 

 

 

 
 
 

 

643/86 České Budějovice 18 D 4 NM Praha 634/86 České Budějovice 

 
 

 
4191 N Soběslav K 561 Horažďovice 1320 Volyně 
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29 E 10 NM Praha 18 D 4 NM Praha  29 E 10 NM Praha 

 
168 České Budějovice 

 

 

 
 

4195 N Soběslav 4263 Vodňany 5881 N Soběslav 

 

 

 

 

 

4196 N Soběslav 43650 Týn nad Vltavou 4192 N Soběslav 

 
 

 

 

 

 

315/87 České Budějovice 9 České Budějovice 
188/87 České Budějovice 
691/85 České Budějovice 
186/86 České Budějovice 
150/86 České Budějovice 

215/86 České Budějovice 
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JK 509 Jindřichův Hradec 2509 České Budějovice JK 991 Jindřichův Hradec 

JK 1026 Jindřichův Hradec 
JK 973 Jindřichův Hradec 

 
 

 
JK 1051 Jindřichův Hradec 233/87 České Budějovice 685 České Budějovice 

 
 

 

 
 
 

 

 
4190 N Soběslav 4193 N Soběslav 4193 N Soběslav  

  
 

314/87České Budějovice 312/87 České Budějovice 2306 České Budějovice 

 
 

  

 
43650 Týn nad Vltavou 4307 Týn nad Vltavou 4957 Vodňany 

 

 

 

 

 

 

JK 883 Jindřichův Hradec L 153 489 Písek JK 883 Jindřichův Hradec 
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4957 Vodňany L 153 489 Písek Neevidováno - Vodňany 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

12049 Vodňany 12049 Vodňany 10094 Vodňany 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Neevidováno - Vodňany 11669 Vodňany 3289 B 1366 Písek 

  

 

4196 N Soběslav 5879 N Soběslav 4190 N Soběslav 

 
 

 

 

 
 

 

4309 Týn nad Vltavou 3401 B 1416 Písek 3904 B 1416 Písek 
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643/86 České Budějovice 380/87 České Budějovice 3289 B 1366 Písek 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
310/87 České Budějovice JK 1681 Jindřichův Hradec 237/87 České Budějovice 

 

 
 

 

 

K 1820 Netolice K 26 Netolice K 26 Netolice 

 

 

 

 

 

4193 N Soběslav 4191 N Soběslav 1707 České Budějovice 
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47/35 České Budějovice 380/87 České Budějovice 317/86 České Budějovice 

 

 

 
 

310/87 České Budějovice 315/87 České Budějovice 311/ České Budějovice 

 

 

  

A – 23 Strakonice JK 2431 Jindřichův Hradec JK 987 Jindřichův Hradec 

 

 

  

L 153 489 Písek 3441 B 1516 Písek 3441 B 1516 

 
 

 

JK 1679 Jindřichů Hradec JK 1679 Jindřichův Hradec 4191 N Soběslav 

 

 
 

 

 

 
JK 244 – 1 Jindřichův Hradec 117/86  České Budějovice B 96 OT Klatovy 

   

4312 Týn nad Vltavou 3904 B 1416 Písek 4195 N Soběslav 

 

 
 

4957 Vodňany 43650 Týn nad Vltavou 43650 Týn nad Vltavou 

 

  

169 České Budějovice 643/86 České Budějovice 188/87 České Budějovice 
691/85 České Budějovice 
186/86 České Budějovice 
150/86 České Budějovice 
215/86 České Budějovice 



612 
 

 
 

 

643/86 České Budějovice 315/87 České Budějovice JK 909 Jindřichův Hradec 

  
 

JK 909 Jindřichův Hradec JK 991 Jindřichův Hradec JK 1026 Jindřichův Hradec 

 

 

  

JK 1051 Jindřichův Hradec 
54 S 180 NK Praha 

JK 973 Jindřichův Hradec 312/86 České Budějovice 

 

 

 

 

 

4196 N Soběslav 366 – 79 Strakonice 4192 N Soběslav 

 
 

 

 

 
 

 

366 – 79 Strakonice 4190 N Soběslav 4198 N Soběslav 

 
4263 Vodňany 
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Rozety 

 
 

 

4191 N Soběslav 4189 N Soběslav K 561 Horažďovice 

 

 
  

JK 244 - 1 Jindřichův Hradec A – 23 Strakonice 
JK 1020 Jindřichův Hradec 

 JK            Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

K 561 Horažďovice JK 247 – 1 Jindřichův Hradec 4312 Týn nad Vltavou 

 
 

 
2290 České Budějovice 33/86 České Budějovice 33/86 České Budějovice 

 

 

 

33/86 České Budějovice JK 987 Jindřichův Hradec  123/86 České Budějovice 

  
 

123/86 České Budějovice 304/87 České Budějovice 278/86 České Budějovice 

   
639/85 České Budějovice 639/85 České Budějovice 271 České Budějovice 
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271 České Budějovice 685/86 České Budějovice 2509 České Budějovice 

  
 

312/87 České Budějovice 639/85 České Budějovice 47/35 České Budějovice 

 
 

 
Sb S 1276 Prachatice 5882 N Veselí nad Lužnicí Sb S 1276 Prachatice 

 
 

 
JK        Jindřichův Hradec JK 1110 Jindřichův Hradec 4312 Týn nad Vltavou 

 

 
 

Sb S 1276 Prachatice 4189 N Soběslav 
JK 1050 Jindřichův Hradec 

A – 23 Strakonice 

  
 

4189 N Soběslav 
123/86 České Budějovice 

K 561 Horažďovice 
121/86 České Budějovice 

4308 Týn nad Vltavou 

  
 

B 98 OT Klatovy 
JK 1008 Jindřichův Hradec 

A – 23 Strakonice 4198 N Soběslav 
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JK 1679 Jindřichův Hradec 
JK 1050 J. Hradec 

10 093 Vodňany 
6076 F5 Veselí nad Lužnicí 

3441 B 1516 Písek 

 

 

  
3441 B 1516 Písek  4308 Týn nad Vltavou JK 1110 Jindřichův Hradec 

JK 1680 Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

JK 909 Jindřichův Hradec 
JK 973 Jindřichův Hradec 

JK 1026 Jindřichův Hradec 

4195 N Soběslav JK 991 Jindřichův Hradec 

 
 

 

K 561 Horažďovice 4198 N Soběslav JK 244 – 1 Jindřichův Hradec 

  
 

JK 1684 Jindřichův Hradec 4189 N Soběslav 
4193 N Soběslav  

K 561 Horažďovice 
Sb S 1276 Prachatice 

JK 1680 Jindřichův Hrade 
  214/89 České Budějovice 

4312 Týn nad Vltavou 
JK 987 Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

 

4188 N Soběslav 4197 N Soběslav K 561 Horažďovice 



616 
 

 

   

5882 N Veselí nad Lužnicí 31 /1966 Volyně 4312 Týn nad Vltavou 
4313 Týn nad Vltavou 

6076 F5 Veselí nad Lužnicí 

  

 

 

4198 N Soběslav 1320 Volyně K 26 Netolice 

  
 

K 26 Netolice 10 093 Vodňany JK 991 Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

 

5886 – 1 N Soběslav 
3401 B 1416 Písek 

153 489 Písek JK 1681 Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

 

JK 244 – 1 Jindřichův Hradec 
JK     Jindřichův Hradec 

JK 1110 Jindřichův Hradec 

3283 Vodňany 
2290 České Budějovice 

JK 1030 Jindřichův Hradec 
JK 987 Jindřichův Hrade 

11670 Vodňany 

 

 

 
 

 

 

 

5886 – 1 N Soběslav 311/87 České Budějovice 366 – 79 Strakonice 

 
  

JK 1684, 1681  Jindřichův Hradec 
4198 N Soběslav 

K 561 Horažďovice 
Sb S 1276 Prachatice 

12049 Vodňany 

5880 N Soběslav 5882 N Veselí nad Lužnicí  

 
  

K 1827 Netolice  
4196 N Sobělav 
4197 N Soběslav 

3401 B 1416 Písek 

JK 1684 Jindřichův Hradec JK 1684 Jindřichův Hradec 
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4179 N Soběslav 29 E 10 NM Praha K 1827 Netolice 

 

 

 

3291 Vodňany 116 69 Vodňany 12094 Vodňany 

 

  

4196 N Soběslav JK 1684 Jindřichův Hradec 366 – 79 Strakonice 

 
 

 
L 153 489 Písek  4263 Vodňany K 26 Netolice 

 

 

 

10094 Vodňany 
54 J 20714 NK Praha 

4967 Vodňany 5886 – 1 N Soběslav 

 
 

 

 

43650 Týn nav Vltavou 5882 N Veselí nad Lužnicí K 26 Netolice 

 

 

 

 

 

1707 České Budějovice 1476 České Budějovice 
643/86 České Budějovice 

1476 České Budějovice 

 

 

 

 

 
1476 České Budějovice 

118/86 České Budějovice 
380/86 České Budějovice 
232/86 České Budějovice 
216/86 České Budějovice 

311/87 České Budějovice 
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305/87 České Budějovice 
54 J 21716 NK Praha 
54 H 7477 NK Praha 

643/86 České Budějovice 140/86 České Budějovice 

 
  

1967 České Budějovice 118/86 České Budějovice 33/86 České Budějovice 

  

 

11669 Vodňany JK 1677 Jindrichův Hradec JK 1677  Jindřichův Hradec 

 

 

 

JK 989 Jindrichův Hradec JK 2431 Jindřichův Hradec JK 2431 Jindrichův Hradec 

 

 
 

123/86 České Budějovice 331/87 České Budějovice 304/87 České Budějovice 

 

 

 

 
ST 1 676 468 MZK ST 1 676 468  MZK 

54 H 7477 NK Praha 
47/35 České Budějovice 

 

 
 

 

 
 

 

315/87 České Budějovice 639/85 České Budějovice 214/86 České Budějovice 

 

 
 

 

172 České Budějovice 172 České Budějovice 172 České Budějovice 

  
 

2304 České Budějovice 2304 České Budějovice 2304 České Budějovice 

 

 
  

243/86 České Budějovice 169 České Budějovice 169 České Budějovice 
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0679 F 19 Veselí nad Lužnicí 54 J 11771 NK 54 H 9378 NK Praha 

 

 

 

 
 

168 České Budějovice 185/86 České Budějovice JK 1684 Jindřichův Hradec 

 

 

 

 

 

33/86 České Budějovice 123/86 České Budějovice JK 1684 Jindřichův Hradec 

 
 

 

4308 Týn nad Vltavou 4189 N Soběslav SB S 1276 Prachatice 

 
  

K 561 Horažďovice JK 244 – 1 Jindřichův Hradec K 561 Horažďovice 

  

 
3448 B 1516 Písek 3448 B 1523 Písek 29 E 10 NM Praha 

 
 
 
 
 
Feston 
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5881 N Veselí nad Lužnicí 5881 N Veselí nad Lužnicí 5881 N Veselí nad Lužnicí 5881 Veselí nad Lužnicí 

 

 
 

      

 
 

 

 
 
 

   

A – 23 Strakonice JK 1110 J. Hradec JK 1110 J. Hradec JK 1680 J. Hradec 

 
 

 

 

 
 

 

271 České Budějovice 271 České Budějovice JK 1050 J. Hradec 
54 J 11771 NK Praha 

278/86 České Budějovice 
54 J 11771 NK Praha 
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271 České Budějovice 399/87 České Budějovice 121/86 České Budějovice 185/86 České Budějovice 

 
  

 
JK 1030 J. Hradec 

301/87 České Budějovice 
JK 1050 J. Hradec 301/87 České Budějovice 

6076 F5 Veselí nad Lužnicí 
A – 23 Strakonice 

   

 
4312 Týn nad Vltavou 4312 Týn nad Vltavou 4308 Týn nad Vltavou 4308 Týn na Vltavou 

  

 

  

4191 N Soběslav 4193 N Soběslav JK 1679 J. Hradec 4193 N Soběslav 

 

 

 

 
 

 

 

 

10 093 Vodňany JK 1679 J. Hradec JK 1679 J. Hradec JK 1679 J. Hradec 
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4193 N Soběslav B 98 OT Klatovy 4191 N Soběslav 3441 B 1516 Písek 

 
 

JI9 – 739 Milevsko JK          Jindřichův Hradec 

 
 

JK 1979 Jindřichův Hradec Sb S 1279 Prachatice 
214/86 České Budějovice 

 

 

 
K 1820 Netolice Sb S 1276 Prachatice 
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JK 1030 Jindřichův Hradec JK 1050 Jindřichův Hradec 

 
 

JK 1050 Jindřichův Hradec JK 1050 Jindřichův Hradec 

  

4193 N Soběslav  4193 N Soběslav 

  

301/87 České Budějovice 301/87 České Budějovice 

  

4191 N Soběslav 
301/87 České Budějovice 

JK 1679 Jindřichův Hradec 

  
4191 N Soběslav A – 23 Strakonice 

54 J 11771 NK Praha 

 

 

4198 N Soběslav 4189 N Soběslav 
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4198 N Soběslav A – 23 Strakonice 

 
 

3441 B 1516 Písek 3441 B 1516 Písek 

 
10 093 Vodňany 
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2. Zoomorfní 
Kohout, pelikán 
 

 
 

2255 České Budějovice 2509 České Budějovice 

 
 

18 D 4 NM Praha 18 D 4 NM Praha 
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3. Geometrické  
Pásky, linky, obloučky, meandry, kombinace, abstraktní  
 

    

 

 

  

 

4308 
Týn nad Vltavou 

4307  
Týn nad 
Vltavou 

4309 
Týn nad 
Vltavou 

5879 N 
Soběslav 

366 – 79 
Strakonice 

5881 N 
Soběslav 

 

 

              

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

4198 N Soběslav 
6076 F5 

 Veselí nad 
Lužnicí 

4197 N 
Soběslav 
4193 N 

Soběslav 
4191 N 

Soběslav 
4189 N 

Soběslav 

4196 N 
Soběslav 
B 98 OT 
Klatovy 

K 561 
Horažďovice 

4196 N 
Soběslav 

4192 N 
Soběslav 

 
 

 

 

 

 

4190 N Soběslav 5880 N 
Soběslav 

3401 B 1416 
Písek 

 4263 
Vodňany 

L 153 489 
Písek 

3401 B 1416 
Písek 
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JI9 – 739 
Milevsko 

304/87 České 
Budějovice 

 

K 1820 
Netolice 

3441 B 1516 
Písek 

3291 Vodňany 
K 26 Netolice 

3289 B 1366 
Písek 
3881 

Volyně 

116 69 
Vodňany 

4967 Vodňany 

 

   

 

 

 
 

 

 
12049  

Vodňany 
JK 987 

JK 2344 
JK 244-1  
J. Hradec 

JK 883 
J. Hradec 

JK 909 
JK 973 
JK991 

JK 1051 
JK 1026 

J. Hradec 

JK 909  
JK 991  
JK 973  

JK 1021 
J. Hradec   

JK 1030  
J. Hradec 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

JK 1110 
JK 1680 

J. Hradec 

311/87 
1967 

118/86 
233/86 
310/87 
237/87 

Č. Budějovice 

JK 1979 
J. Hradec 

1320 Volyně 47/35 
Č. Budějovice 

685/86 
Č. Budějovice 
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315/87  
Č. Budějovice 

639/85 
Č. Budějovice 

214/86 
Č. Budějovice 

169 
Č. Budějovice 

243/86 
Č. Budějovice 

172 
Č. Budějovice 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

168 
 1476 

Č. Budějovice 

2290 
301/87 
399/87 
121/86 
185/86 

Č. Budějovice 

1707 
Č. Budějovice 

9 
331/87 

Č. Budějovice 

232/86 
Č. Budějovice 

123/86 
Č. Budějovice 

 

  
 

  
186/86 
188/87 
691/85 
215/86 
150/86 
278/86 

Č. Budějovice 
54 J 20714 NK 

Praha 

140/86 
Č. Budějovice 

643/86 
302/87 

Č. Budějovice 
 

33/80 
Č. Budějovice 

117/86 
Č. Budějovice 

 

2509 
Č. Budějovice 
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4309 
Týn nad Vltavou 

4309 
Týn nad 
Vltavou 

5880 N 
Soběslav 

176 N 
Soběslav 

JK 2431 
Jindřichův 

Hradec 

3283  
Vodňany 

 

 

 
 

 

 

 

 

43650  
Týn nad Vltavou 

43650  
Týn nad 
Vltavou 

4313  
Týn nad 
Vltavou 

4312 
Týn nad 
Vltavou 

4197 N 
Soběslav 

4188 N 
Soběslav 
B 97 OT 
Klatovy 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

4313  
Týn nad Vltavou 

4306  
Týn nad 
Vltavou 

116 70 
vodňany 

JK 2431  
J. Hradec 

JK 1684 
 J. Hradec 

116 70 
Vodňany 
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ST 1 – 676 468 
MZK  

2255 
Č. Budějovice 

313/87  
Č.Budějovice 

2255 Č. 
Budějovice 

2255 Č. 
Budějovice 

301/87  
Č. Budějovice 

 

 

 

 

 

  
 

301/87  
Č. Budějovice 

380/87  
Č. Budějovice 

47/35  
Č.Budějovic

e 

331/87  
Č. 

Budějovice 

305/87 
Č. 

Budějovice 

123/86  
Č. 

Budějovice 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

2304  
Č. Budějovice 

687/86 
Č. Budějovice 

301/87 
Č. Budějovice 

140/86  
Č. Budějovice 

216/86 
Č. Budějovice 

310/87  
Č. Budějovice 
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B 96 OT Klatovy B 96 OT 
Klatovy 

176 N 
Soběslav 

344 B 1523  
Písek 

5886-1 N 
Soběslav 

3448 1423  
Písek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

JK 1684  
J. Hradec 

JK 1681  
J. Hradec 

11670 
Vodňany 

JK 1684 
 J. Hradec 

JK 909 
JK 991  

J. Hradec 

11 670  
Vodňany 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

54 H 9502  
NK Praha 

54 J 21716  
NK Praha 

54 H 9378 
NK Praha 

54 J 21716 
NK Praha 

54 S 180  
NK Praha 

22 K – 133 
Choceň 
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JK 991 

J. Hradec 
JK 989  

J. Hradec 
10094 

Vodňany 
5881 N  

Soběslav 
3283 

Vodňany 
31/1966 
Volyně 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

4313 
Týn nad 
Vltavou 

4313  
Týn nad 
Vltavou 

31000 
Týna nad 
Vltavou 

31000  
Týn nad 
Vltavou 

29 E 10 
NM Praha 

4307  
Týn nad 
Vltavou 

 
 

  
   

 

1320 
Volyně 

54 H 9378 
NK Praha 

54 H 92502 
NK Praha 

54 H 7477 
NK Praha 

54 H 7477  
NK Praha 

54 H 9502 
NK Praha 
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Abstraktní  

  

 
4313 Týn nad Vltavou 4306 Týn nad Vltavou 4306 Týn nad Vltavou 

 
 
 

 

 

 
 

 

33/86 České Budějovice 305/87 České Budějovice 310/87 České Budějovice 

 
 

 

 

 

JK 2433 Jindrichův Hradec  54 S 180 NK Praha  

 

   
4313 Týn nad Vltavou 4313 Týn nad vltavou 4313 Týn nad Vltavou 

 

  

4313 Týn nad Vltavou 4197 N Soběslav JK 989 Jindřichův Hradec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



634 
 

4. Vyobrazení svatých: 
Panna Maria s Jezulátkem 
 

 
2290 České Budějovice 
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Ukřižovaný Kristus s Pietou a anděly 

 

 
JK 1679 Jindřichův Hradec 4193 N Soběslav 

54 J 11771 NK Praha 

 
 

10 093 Vodňany 
6076 F5 Veselí nad Lužnicí 

B 98 OT Klatovy 

 
 

JK 1030 Jindřichův Hradec 
JK 1050 Jindřichův Hradec 

3441 B 1516 Písek 
301/87 České Budějovice 
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A – 23 Strakonice 4191 N Soběslav 
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Ukřižovaný Kristus s anděli a Pannou Marií s Jezulátkem 
 

 
185/86 České Budějovice 
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Sv. Jan Nepomucký 

  
4312 Týn nad Vltavou A – 23 Strakonice 

 

 

4191 N Soběslav 4191 N Klatovy 

 

 

2290 České Budějovice 278/86 České Budějovice 
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Sv. Jiří  

 
278/86 České Budějovice 
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Ukřižovaný Kristus 
 

 

 

4312 Týn nad Vltavou B 97 OT Klatovy 

 

            

4188 N Soběslav 4188 Soběslav 
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5. Texty objevující se na celokovových mosazných vazbách 
 

 

 
4196 N Soběslav JK 1050 Jindřichův Hradec 

  
A -23 Strakonice 4193 N Soběslav 

 

 
4188 N Soběslav 4188 N Soběslav 

  
B 97 OT Klatovy B 97 OT Klatovy 

 

 

4188 N Soběslav B 97 OT Klatovy 

 

 

5881 N Soběslav 4188 N Soběslav 
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JK 1681 Jindřichův Hradec JK 1681 Jindřichův Hradec 

  

Neevidováno - Vodňany 4263 Vodňany 

 

 

                       

K 1820 Netolice 4263 Vodňany 

 

 
4192 N Soběslav JK 883 Jindřichův Hradec 

  

ST 1 – 676 468 MZK 47/35 České Budějovice 

 
 

685/86 České Budějovice 315/87 České Budějovice 

 
 

312/87 České Budějovice 169 České Budějovice 
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169 České Budějovice 237/87 České Budějovice 

 

 

1707 České Budějovice 233/86 České Budějovice 

 
 

 

 

 
 

 
118/86 České Budějovice 311/87 České Budějoice 

 

 
 
 

 

2509 České Budějovice 278/86 České Budějovice 

 

 

 

18 D 4 NM Praha 18 D 4 NMPraha 
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6. Vyobrazení liturgických předmětů 
 
Kalich 
 

 
 

L 153 489 Písek 5888 N Veselí nad Lužnicí 

 
 

JK 1110 Jindřichův Hradec JK 1680 Jindřichův Hradec 

 

 
 
 

 

JK 987 Jindřichův Hradec 271 České Budějovice 
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121/86 České Budějovice 2255 České Budějovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



646 
 

Monstrance 
 

 
 

JK 883 Jindřichův Hradec JK 1681 Jindřichův Hradec 

 

 
 

 

 

České Budějovice 2255 České Budějovice 

  

2255 České Budějovice 237/87 České Budějovice 

 
 

18 D 4 NM Praha 237/87 České Budějovice 
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Kříž 
 

 

 

JK 1680 Jindřichů Hradec JK 1008 Jindřichův Hradec 

  
JK 987 Jindřichův Hradec 4309 Týn nad Vltavou 

  
5888 N Veselí nad Lužnicí 4191 N Soběslav 

54 J 11771 NK Praha 
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4197 N Soběslav 4193 N Soběslav 

  
B 96 OT Klatovy 3441 B 1516 Písek 

 

 

31/1966 Volyně JK 1679 Jindřichův Hradec 

  
3441 B 1516 Písek 10 093 Vodňany 
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JK 1679 Jindřichův Hradec JK 1110 Jindřichův Hradec 

 

 

 

K 561 Horažďovice 
4308 Týn nad Vltavou 

4189 Soběslav 
11670 Vodňany 

JK 244-1 Jindřichův Hradec 
Sb S 1276 Prachatice 

214/86 České Budějovice 
33/86 České Budějovice 

123/86 České Budějovice 

 

 
307/87 České Budějovice 121/86 České Budějovice 

 

 
 
 

 

117/86 České Budějovice 331/87 České Budějovice 
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2304 České Budějovice 271 České Budějovice 

 

 

 

2290 České Budějovice 271 České Budějovice 

 
 

 
 

399/87 České Budějovice 185/86 České Budějovice 
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7. Kalvárie (skála, hlína) 
 

 

 
 
 

 

366-79 Strakonice 4307 Týn nad Vltavou 

 

 
5881 N Soběslav 5879 N Soběslav 

  
4196 N Soběslav 4162 N Soběslav 

 
 

4190 N Soběslav B 97 05 Klatovy 
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4188 N Soběslav 4188 N Soběslav 

 

 

 

1320 Volyně 3289 B 1366 Písek 

 

 
K 1820 Netolice B 96 OT Klatovy 
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L 48104 Písek 116 69 Vodňany 

 
 

L 153 489 Písek 100 94 Vodňany 

 
 

3291 Vodňany 4957 Vodňany 



654 
 

 

 
 

 

4263 Vodňany JK 1681 Jindřichův Hradec 

  
JK 1026 Jindřichův Hradec  JK 909, JK 991, JK 973 Jindřichův Hradec 

  
311/87 České Budějovice JK 883 Jindřichův Hradec 
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Neevidováno - Vodňany 1476 České Budějovice 

 
 

9 České Budějovice 188/87 České Budějovice 
186/86 České Budějovice 
691/85 České Budějovice 
150/86 České Budějovice 
215ú86 České Budějovice 

 

 

 

311/87 České Budějovice 380/87 České Budějovice 
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232/86 České Budějovice 685/86 České Budějovice 

 
 

315/87 České Budějovice 312/87 České Budějovice 

 
 

169 České Budějovice 1707 České Budějovice 
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2304 České Budějovice 216/86 České Budějovice 

 

 

 

1967 České Budějovice 118/86 České Budějovice 

 
 
 

 

 
233/86 České Budějovice 117/86 České Budějovice 
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237/87 České Budějovice 2509 České Budějovice 

 
 

3881, 557 Volyně 54 J 20714 NK 
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8. Srdce 
8.1 Srdce 
 

 
 

 
 

5879 N 5879 12049 Vodňany 

 

 
687/86 České Budějovice 315/87 České Budějovice 

  
3881 Volyně 310/87 České Budějovice 

 
 

 

 

JK 1051 Jindřichův Hradec JK      Jindřichův Hradec 
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4195 N Soběslav 43650 Týn nad Vltavou 

 
 

 
 

5881 N Soběslav 4307 Týn nad Vltavou 

  

4307 Týn nad Vltavou 4263 Vodňany 

 
 

 
 

4196 N Soběslav 4190 N Soběslav 
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5882 N Veselí nad Lužnicí 5888 N Veselí nad Lužnicí 
 
 

 

 
 

685/86 České Budějovice 10094 Vodňany 

 
 

 
 
 

4957 Vodňany 3289 B 1366 Písek 

 

 

 

54 S 180 NK Praha 54 J 21716 NK Praha 
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0678 C 17 Veselí nad Lužnicí 0676 F3 Veselí nad Lužnicí 

  
0676 F1 Veselí nad Lužnicí 54 J 11771 NK Praha 

  
54 J 20714 NK Praha 54 J 20714 NK Praha 

 

  
 

3448 B 1523 Písek JK 1030 Jindřichův Hradec 

 

 

11669 Vodňany 3283 Vodňany 
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3283 Vodňany 4307 Týn nad Vltavou 

 

 

 
JK 1110 Jindřichův Hradec 5888 N Veselí nad Lužnicí 

 

 

JK 1680 Jindřichův Hradec JK 987 Jindřichův Hradec 
 JK 1008 Jindřichův Hradec 

 
 

3441 B 1516 Písek 4193 N Soběslav 

  
4191 N Soběslav 

54 J 11771 NK Praha 
4189 N Soběslav 
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4189 N Soběslav B 98 OT Klatovy 

 

 
33/86 České Budějovice 278/86 České Budějovice 

 

 
331/87 České Budějovice 
399/87 České Budějovice 
301/87 České Budějovice 

271 České Budějovice 

 
 

2290 České Budějovice 
121/86 České Budějovice 

4188 N Soběslav 

 

 

B 97 OT Klatovy B 97 OT Klatovy 

  

271 České Budějovice 271 České Budějovice 

 

 

 
2255 České Budějovice 380/87 České Budějovice 
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301/87 České Budějovice 301/87 České Budějovice 

 
 

B 98 OT Klatovy B 98 OT Klatovy 

  
JK 1110 Jindřichův Hradec 366 – 79 Strakonice 

 

 

4306 Týn nad Vltavou 4306 Týn nad Vltavou 

 
 

271 České Budějovice 271 České Budějovice 
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121/86 České Budějovice 1476 České Budějovice 

 

 

399/87 České Budějovice 331/87 České Budějovice 

 

 

 
639/85 České Budějovice 313/87 České Budějovice 

 

 
 

 

B 96 OT Klatovy B 96 OT Klatovy 

 
 

117/86 České Budějovice 31000 Týn nad Vltavou 

 
 

5880 N Soběslav 243/86 České Budějovice 

 

 

47/35 České Budějovice ST 1 676 468 MZK 
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5880 N Soběslav 1320 Volyně 

 

 

 
B 97 OT Klatovy B 98 OT Klatovy 

 
 

 

 
639/86 České Budějovice JK 1008 Jindřichův Hradec 

 

 

 
K 561 Horažďovice 3441 B 1516 Písek 

 

 
JK 1684 Jindřichův Hradec 10093 Vodňany 

6076 F5 Veselí nad Lužnicí 
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JK 883 Jindřichův Hradec JK 987 Jindřichův Hradec 

 

 
 

 

JK 1050 Jindřichův Hradec JK    BAK..   Jindřichův Hradec 
304/87 České Budějovice 

 

 

 

 
 

 
JK 1110 Jindřichův Hradec A-23 Strakonice 

 
 

 

 

 
 

 
 

JK 1050 Jindřichův Hradec 
JK 1030 Jindřichův Hradec 

JK 1679 Jindřichův Hradec 

 



669 
 

 

 
 

 
 

A – 23 Strakonice 4198 N Soběslav 
4312 Týn nad Vltavou 

 
 

 

 

5882 N Veselí nad Lužnicí JK 1110 Jindřichův Hradec 

 
 

 
 

 
 

4313 Týn nad Vltavou 4197 N Soběslav 

 

 
 
 

 

JK 985 Jindřichův Hradec 
 

1476 České Budějovice 
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8.2 Srdce zdvojené 
 

 
 

 
 

JK 991 Jindřichův Hradec JK 244-1 Jindřichův Hradec 

 
 
 

 
 

Vodňany – Není v evidenci JK 1684 Jindřichův Hradec 

 

 
311/87 České Budějovice JK 973 Jindřichův Hradec 
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4308 Týn nad Vltavou 4198 N Soběslav 

 
 

 

 
 

4957 Vodňany JK 1680 Jindřichův Hradec 

 
 

JK 1051 Jindřichův Hradec 4197 N Soběslav 
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3291 Vodňany JK 1680 Jindřichův Hradec 

 

 
 

K 26 Netolice K 1820 Netolice 

 

 

K 561 Horažďovice Sb S 1276 Prachatice 
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4189 N Soběslav 214/86 České Budějovice 

 

 

 

215/86 České Budějovice 
9 České Budějovice 

691/85 České Budějovice 

312/87 České Budějovice 

 
 

 

 
 
 
 

 

118/86 České Budějovice 169 České Budějovice 
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1707 České Budějovice 123/86 České Budějovice 

 

 

302/87 České Budějovice 232/86 České Budějovice 

 

 

 

 

188/87 České Budějovice 
186/86 České Budějovice 
150/86 České Budějovice 

2509 České Budějovice 
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243/86 České Budějovice 1967 České Budějovice 

 
 

233/86 České Budějovice 311/87 České Budějovice 
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8.3 Srdce spojené, propojené věnečkem 
 

 
 
 

 
 
 

JK 1008 Jindřichův Hradec 
6076 F5 Veselí nad Lužnicí 

JK 987 Jindřichův Hradec 

 
 

 
 

JK 1050 Jindřichův Hradec 
JK 1030 Jindřichův Hradec 

JI9 – 739 Milevsko 

 

 

 
JK 987 Jindřichův Hradec 3441 1516 Písek 



677 
 

 

 
185/86 České Budějovice 304/87 České Budějovice 
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8. 4 Srdce planoucí (Srdce Ježíšovo, srdce hořící, věčný oheň) 
 

 

 

JK 1679 Jindřichův Hradec JK 1680 Jindřichův Hradec 

  

JK 244-1 Jindřichův Hradec 4263Vodňany 

 
 

JK 1679 Jindřichův Hradec 3441 B 1516 Písek 

 

 

 
 
 

 

366 – 79 Strakonice 11669 Vodňany 

 
 

4308 Týn nav Vltavou, 4189 N Soběslav 5882 N Veselí nad Lužnicí 
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4198 Soběslav 4191 N Soběslav 

 

 
4193 N Soběslav 4188 N Soběslav 

 

 

B 97 OT Klatovy B 96 OT Klatovy 

 

 

B 97 OT Klatovy 3441 B 1516 Písek 
6076 F5 Veselí nad Lužnicí 
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302/87 České Budějovice 185/86 České Budějovice 

  
3881 Volyně 304/87 České Budějovice 

 

 
278/86 České Budějovice 2304 České Budějovice 

 

 

687/86 České Budějovice 380/87 České Budějovice 

 
 

 

 

 

 

 

643/86 České Budějovice 140/86 České Budějovice 140/86 České Budějovice 
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121/86 České Budějovice 118/86 České Budějovice 

 
  

123/86 České Budějovice 54 J 20714 NK Praha 1967 České Budějovice 
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9. Hvězdy 

 

 

 

JK 1679 Jindřichův Hradec 
JK 1050 Jindřichův Hradec 

JK 1008 Jindřichův Hradec 
JK 1050 Jindřichův Hradec 

A – 23 Strakonice 

 

 
 

4193 N Soběslav JK 987 Jindřichův Hradec 3441 1516 Písek 
6076 F5 Veselí nad Lužnicí 

 

 
 
 

 
 

4193 N Soběslav 
6076 F5 Veselí  nad Lužnicí 

31/1966 Volyně  4191 N Soběslav 

 
 

 

54  11771  NK Praha 331/87 České Budějovice 185/86 České Budějovice 

 

 
 
 
 
 

 

 

216/86 České Budějovice 271 České Budějovice 
301/87 České Budějovice 
302/87 České Budějovice 

10 093 Vodňany 
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366 – 79 Strakonice 

 
 

  
4198 N Soběslav 

31 000 Týn nad Vltavou 
A – 23 Strakonice 

JK      Jindřichův Hradec 
54 J 11771 NK Praha 

SB S 1276 Strakonice 
31/1966 Volyně 

214/86 České Budějovice 

 
  

JK 1030 Jindřichův Hradec 
JK 1050 Jindřichův Hradec 

Sb S 1276 Prachatice JK 1679 Jindřichův Hradec 
4193 N Soběslav 

   

4306 Týn nad Vltavou JK 1677 Jindřichův Hradec 311966 Vodňany 
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10. Plody 
Granátové jablko 
Vinná réva 

 

  
 

L 153 44 Písek 54 H 9502 NK Praha 5880 N Soběslav 

 
 

 
 
 


